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ভ্রম্িক্ষা । 

১ 

ছ 
শি '*সাহিত্য-সংবাঘ” মাসিক পত্রে 'লঙ্ষণ-মেনী উপন্যাস 

গএকাশিত হইতেছিল। “সাহিত্য-সংবাদের” গ্রাহকগণ এবং 
অন্যান্য অনেকেই “লঙ্ষুণ-সেন' সম্পূর্ণভাবে পুস্তকাকারে একাশ 
কত্রিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাদের আগ্রহাতিশযা 

নিবদ্ধন 'লঙ্গণ-সেন' উপন্যাস, “সাহিত্য-সংবাদে” শেষ হইবার 

পৃর্ধেই) পুন্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 

“'লক্ুণ-সেন'_ ইতিহাস নয়-_উপগ্াসপ। তবে উহাকে 

ইতিহ।স বলিবেন, কি উপন্যাস ধলিবেন,সুধী সন্ধদয় পাঠক- 

গণই তাহার বিচার ঝরিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই 

যে,_এদেশে অনেক ইতিহাস উপন্যাস হইয়া আছে, আবার 

অনেক উপন্তাস ইতিহাস হইয়া আছে। একখানি ইতিহাস হইত 

ছুই চারি পংজ্তি উদ্ধত করিতেছি।_-লাক্ষণেয় বঙগদেশের র!জ। 

ছিলেন ।...তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বেবে তাহার পিতা ইহলোক, 

ত্যাগ করেন। . প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইলে জ্যোতিব্বিদগণ 

বলিল,__£এ বড় অণ্ডত সময়; এ সময় ভূশিঠ হইলে সন্তান 

কখনও রাজ্য-গ্রাপ্ত হইবেন ন1; কিন্ত যদি ছুই ঘণ্টা পঞ্চ 

জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে ৮০ বখ্সর পর্য্যন্ত নির্ধিপে 

রাজত্ব করিতে পারিবেন ।'...জ্যোতির্বিদদিগের বাক্য অব 
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মাত্র রাজী তাহার পদদ্ধয় উর্দাদিকে বাধিয়া, মস্তক নীচের 
দিকে ধুলাইয়। দিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার 

অ[দেশ প্রতিপালিত হইল। তৎপরে গুভ সময় সমাগত হইবা- 

মাপ্র বরাজ্জী বন্ধনমোচনের আদেশ দিলেন? লাক্ষমণেয় ভূমিষ্ঠ 
হইলেন।” বলা বাহুল্য, ইতিহাসখানি শিক্ষাবিতাগের একজন 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীর লিখিত এবং পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগণিত । 

ইহ। যদ্দি ইতিহাস হয়। তাহা হইলে আমাদের এই “লক্ষণ-সেন' 
টপন্যাসও ইতিহাস। মূল বিষয় ইতিহাঁস-মূলক হইলেও অনেক 

গানে কল্পনার সাহাবা লইতে হইয়াছে বলিয়াই আমরা এই 
ঘন্থকে টপন্যাম আখ্য। প্রদ'ম করিয়াছি! 

'লক্ষাণ-সেন? উপন্যাসে পাঠকগণ যদি কিঞ্চিৎ সার সামগ্রী 

- প্রাপ্ত হন, তাহ হইলেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 

উপসংহারে উদ্লেখ আবশাক-__এই গ্রন্থ-প্রণয়নে 'সাহিতা- 

নংবাদ' সম্পাদক শ্রীমান্ প্রযথনাথ সান্যালের সহায়তার বিষয়। 

এই গ্রন্থের প্রণয়নে, ইহার শুঙ্খলা-সাঁধনে, তাহার তাব, ভাষা 
ও কল্পনা পর্য্যন্ত অনেক স্থানে সাহাযা করিয়াছে। সুতরাং এই 
গন্থের সহিত ভাহার নাম চিরসদন্ধযুক্ত হইয়া রহিল। ইতি-_ 

হাওড়া, | নিবেদক। 

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী । ২৬শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল। 
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ভাগীরধীর শুত্রসলিলে আর জলঙ্গীর নীলজলে যেন হরি- 
হরেবু মিলন হইয়াছে। 

সেকি আনন্দময় স্থান! আ্োতখ্বিনীর কলকল্লোলে আনন্দের 

তান উঠিয়াছে। তীরস্থিত দেবমন্দির-দমূহের শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে 

আনন্দের উচ্ছাস বহিয়াছে। আবার প্রভাতে তর্গ-নহুর্থে 
ব্রাহ্মণগণের বেদগানে জলম্থণ-মকুদ্ধ্যোম যখন আনন্দে যুখরিত 

হইয়। উঠে, অথব। সন্ধ্যার দীপাবলীতে যখন আনন্দের অযুত- 

রশ্মি বিকশিত হয়, তখন সাধক ভক্ত গদগদ-কণ্ে বলিয়া 

থাকেন,_নবদ্ধীপ! তুমিই মর্ড্যের অমরাপুরী !) 

যদ্দি মর্ড্যের অমরাপুৰীই না হইবে,তবে নবদ্বীপের ভাগীরথী- 

জলঙ্গীর এই পুণ্যময় পবিত্র সঙ্গমস্থলে আজ এ্রত মুমুক্ষু জনগণের 

সমাগম হইবে. কেন? ভারতে কত রাজধানী আছে, কত নগর- 

নগরী আছে, কত স্থধাধবলিত অক্টালিকা-পরিপূর্ণ জনপদ আছে) 

কোথাও কি এমন আনন্দের স্থান নাই!__তাই বঙ্গের নরনারী 

রী 
ঘছ 
খ 

সিল 



২ লম্মণ-সেণ। 

আবাল-রদ্ধ-বনিতা, পথের অশেষ কষ্ট সহ্থ করিয়া, আজি এই 
পুণ)ক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইয়াছে! 

তীরে তিগ ধারণের স্থান নাই! অতি প্রত্যুষ হইতে 
পিপীলিকার সারির ন্যায় দলে দলে নরনারী এই পুণ্যক্ষেত্রে 

অবগাহন করিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন; মধ্যাহ্থের প্রথর- 

সর্য্যোতাপ মস্তকের উপর অগ্রিবর্ষণ করিয়া চলিয়া! গেল) 

তথাপি সে জনলোতের বিরাম নাই। একে সর্বপাপহকরা 

নবদ্বীপ) তাহার উপর বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ-সংযোগ। সুতরাং 
দুর-দৃরাস্তর হইতে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে তত্ত নরনারী আজি 

মবদীপে গঙ্গানানে আসিয়াছেন। কেহ আমিতেছেন, কেহ 

যাইতেছেন, কেহ মান করিতেছেন, কেহ পুজায় বসিয়া 
আছেন; কেহ বা স্বর্গগত পিতৃ-পিতামহের তৃপ্তিসাধনের 

উদ্দেশ্টে তর্পণ করিতেছেন; কেহ দ্লান-পুজা সমাপনান্তে গৃহ- 

প্রত্যা বৃত্ত হইতেছেন। 

সকলেরই ব্যাকুলতা--সকলেরই ব্যগ্রভাব । আসা, যাওয়া, 
নান করা, পৃজাহিক সারা এবং দানধ্যান প্রস্থতি লইয়াই 
মকলে বিত্রত। কিন্তু একটা লোক-_সারাদিন ঘাটেম্ব এক 

প্রান্ত-ভাগে একই ভাবে বসিয়। বপিয়া--এ কি করিতেছে! 

প্রাতঃকাল গত হইল, দ্বিপ্রহর আসল। দ্বিপ্রহর অতীন্ত 

হইল, অপরাহ্ন আসিল। আবার অপরাহৃও চলিয়া যায়__সন্ধযা 
আসে আসে। মে কেন একই তাবে বাঁসয়া একই খেলায় নিমগ্ন 

রহিয়াছে! ঘাটে এত লোকের সমাগম হইয়াছে; এত কোলাহল 

গণ্ডগোল চলিয়াছে ; এত শতঙ্ঘ-ঘণ্টা বাদ্ধবনি উঠিয়াছে) তৎঞি 
তাহার জক্ষেপ নাই! সে আপন মনে এ কি করিতেছে | 



সূচনা । ৩ 
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এ কি উন্মাদ ! কৈ ইহাকে তো ইতিপূর্ব্ব আর কেহ কখমও 
মবদ্ধবীগের ঘাটে দেখে নাই! যদি অন্ত কোনও স্থান হইতেই 

গঙ্গাপ্নানে আসিয়া! থাকে, তবে এ উন্মাদ্বের আচরণ কেন? 

নানা! এতো উন্মাদ নয়! এ কি তবে যাদুকর! 
যাদুকর হইলেই ব৷ ঘাটের এক পার্থে বসিয়া এরূপভাবে দিন 

কাটাইবে কেন? যাদুকর হইলে তো যাব্রিগণকে মোহিত 

করিয়া অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিত ! কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত- 

গ্রকৃতি-সম্পন্ন ! 
একি! এ করে কি! ও কি-জলে টাকা ছূড়িয়া 

ফেলিতেছে না কি! 

বেশ ভিখারীর ন্যায়। পরিধানে ছিন্ন মলিন বন্ত্র। রুক্ষ 

কেশ। তৈলাতাবে গায়ে খড়ি উড়িতেছে। এই অবস্থায় এত 

টাক! এ কোথায় পাইল! প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা রত একই 

বুলি--একই কার্ধ্য! 

বলিতেছে--“টাঁকাও যাঁ, ধূলাও ত11” বলিতেছে, আর 
টাকা লইয়। ঈগলের মধ্যে ছুড়িয়। ফেলিয়। দিতেছে। টাকাগুলি 
ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর গঙ্গাতীরস্থ বালি লইয়া বলিতেছে, 

--টাকাও যা, ধূলাও তা!) 

ঘাটে বসিয়া সে যখন এই ভাবে টাকা লইয়৷ ধূলাথেলা 
খেলিতেছিল,সাধু-সন্ন্যাসী মনে করিয়া, আগন্ত কগণের কেহ কেহ 
ছুই-একটী টাকা-পর়সা উহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্ত 
যেমন পাওয়া, অমনি জলে ফেলিয়া! দেওয়া) আর হাসিতে 

হাসিতে বলা, “ট|কাও যা, ধূলাও তা। ' 
“টাকাও যা, ধূলাও তা 1”-_ লোকটা এবলে কি? অনেকে 



৪ লন্মমণ-সেন। 

পাগল বলিয়াই উড়াইঈয়| দিল, অনেকে তাহার তত্ব লইবারই 

অবসর পাইপ না, কেহ বা সাধু পুরুষ তাবিয়। প্রণত হইল। 

সে কিন্ত একইভাবে আপন খেল। খেলতে লাগল। 

ক্রস 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
শান্তা ওত 

টাকা__টাকা__টাকা ! 

ত্রিলোচন বস্থু নৃতনগরমের একজন বর্দিষু ব্যক্তি । নগদ 

টাকার তাহার সমকক্ষ লোক এ প্রদেশে দ্বিতীয় আছেন বলিয়া 

অনেকেই স্বীকার করেন না। কিন্তু বস্থুজ মহাশয়ের হাবতাব 

চালচলনে তাহা কোনক্রমেই বুঝিবার উপায় নাই। পবস্ত কখনও 

সেকথা কেহ কহিলে, তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর 

দেল,“নির্বংশের বেটাদের চ'খে চ'খেই তো আমার কিছু 

হ'তে দ্রিলে না। নইলে, আমি যে বাজার চাকরি করি, এত 

দিনে আমার সংসারে সোণা ফ'লত !” 

বসুজ মহাশয় নবদ্বীপের রাজার একজন প্রধান কর্খচারী। 

নবদ্বীপাধিপভির কয়েকটা প্রধান বিভাগের আদায়-তহশীলের 

তার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। বৎসরে একবার করিয়া বৈশাখ 
'মাসে তিনি বাজার দরবারে হিসাব-নিকাশ দিয়! আসিতেন। 

'আদায়ী টাক] চারি কিস্তিতে পাঠাইবার নিয়ম ছিল । সে নিয়মে 

টাকাও কতক কতক পাঠান হইত। পরিশেষে বৈশাখ মাসের 



টাকা--টাকা- টাকা! & 

পূর্ণিমা তিথিত্তে রাজদররবারে উপস্থিত হইয়া তিনি হিসাব বুঝাইয়] 
বাকী টাক! মিটাইয়। দিয়া আসিতেন। যে বত্সরের বৈশাখী 

পূর্ণিমার বিষয় পৃর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই টৈশাধী পূর্ণিমার দিন 
দ্বিপ্রহরের মধ্যে হিসাব-নিকাশ সহ রাজধানীতে তাহার উপস্থিত 

হইবার কথা। সন্ধ্সর ধরিয়। তিনি যাহা আদায়-তহশীল 

করিয়/ছিলেন, সেই টাকার অবশিষ্ট।ংশ এ দিন দ্বিগ্রহরের মধ্যে 

রাজধানীতে উপস্থিত করার ব্যবস্থা ছিল। 

টাক! জম। দিবার পৃর্বব দিন টাক! ও হিসাব সহ রাজধানীতে 
পৌছিয়। রাজার নিকট সংবাদ দেওয়ার নিয়ম ছিল। পরদিন 
সেই টাকা ও হিসাব রাঁজ-সরকারে পেশ হইত। কিন্তু এ বৎসর 

বস্ুজ মহাশয় পূর্বব দ্িন রওনা হইতে পারেন নাই। পরদিন 
গ্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি যি রওনা হইতেন, একটানা 

নদীর শোতে নৌক। চালাইয়! দবিগ্রহরের মধ্যেই তাহার নবদ্বীপে 
আসার সম্ভাবন। ছিল। কিন্তু গ্রাতঃকাঁলে শয্য। ত্যাগ করিয়াই 

তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। 

 সিন্দুকের কাছে গেলেন। টাকাটা সিন্দুক হইতে বাহির 

করিতে মায় হইল। পূর্বব দিন এই মায়ার বশেই তাহার রাজ- 
ধানীতে রওনা হওয়। ঘটে নাই। আজও এই মায়ার বন্ধনই 
স্ভাহাকে পুনঃপুনঃ টানিয়৷ রাখিতে লাগিল। একবার--ছুইবার 

--তিনবাঁর--চেই্ট করিলেন। কোনক্রমেই টাকাবাহির করিতে 

সমর্থ হইলেন না। চতুর্থ বারে সিন্দুক হইতে টাকা বাহির 
করিলেন? কিন্তু গণনা করিতে গিয়া মায়া হইল। সুতরাং 

আবার তাহ] সিন্দুকের মধ্যেই তুলিয়া রাখিলেন। 

পূর্বদিন রাজধানীতে পৌছিবার কথা। কিন্তু আজও 



৬ লক্ষাণ-সেন। 

বাজ্পনীতে যাওয়া হয় কি নাবিষম সমস্তধ উপস্থিত | 

জ-পড়ী পুর্ধদিন রওনা না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া- 

দ্রিলেণ। বনজ উত্তর দেন,-“কাল প্রাতে গেলেই চলিবে ।” 

আজিও যখন গ্রভাতে ঠাহার রওনা হওয়া হইল না; 
বেলা বাঁড়িঘ। গেল, তবুও তিনি রওনা হইলেন না? মন্গের 

প|ইক দুই তিন বার ম্মরণ কবাইয়া দিল, তথাপি ভিনি যখন 
থরের বাহির হইলেন না) পড়ী বড়ই উৎকঠিত হইলেন 7 
বিলম্বের কারণ জানিবার জগ্ঠ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ কবিলেন। 

কিন্তু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি একি দেখিলেন? 

দেখিলেন-তাহার স্বশী বস্ুজ মহাশয় টাকাগুলি সম্মুখে রাখিয় 

অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। টাকাগুলি কতক মাটিতে,কতক 
. থলিতে, কতক সিন্দুক, আর কতক তাহার হস্তে। এতদবস্থায় 

গতিকে চিন্তাকুণিত চিত দেখিয়া) পত্বীও দরুণ চিন্তিত হইলেন । 

তাহার মনে হইল,বুঝি বা টাকার কম গড়িয়াছে; তাই 
তিনি ভাবনায় পড়িয়াছেন।। 

প্দী জিপ্রাসা করিলেন_“তুমি এখনও বধিয়া কি 
তাবিতেহ? ট|কা কি কিছু কম গড়িয়াছে!” 

বসুজের যেন চমক ভাঙগিল। ক্যন্ত-স্মস্ত্রে কহিলেন,--“না 

_-না, টাকায় কম গড়ে নাই” 

পরী ।-“ভবে আর বিল্ঘ করিতেছ কেন? আজ যে শেষ 

দিন! কখন গিরে আর টাক। জম] দেবে ।” 

ধস্থুজ।--“হীই|! তা-তা-তা। এই আমি এখনই 
রওন! হচ্ছি?” 

এই বন্িয়। বসুজ মহাশয় টাকাগুলি একবার বাহির 

শে 



১. টাকা- টাকা-টাকা! 

করিলেন। বাহির করিরাই আবাদ সেগুলিকে সিন্দুকে বদ্ধ 
করিতে গেলেন। 

পত্রী আশ্চধা।নিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,-এ কি! টাকা 

আবার তুলে রাখ যে! রাজপব্কারে দিতে হবে ন11? 

এইবার বস্থজ মহাশয়ের শোকাবেগ যেন উলিয়! উঠিল। 

তিনি অর্দ-বিঙ্গড়িত কে উত্তর দিলেন,_«দিন্দুকট] শূন্য 

হ'লে আমার মনে হয়) ক'ল্জের রক্ত যেন খানিকটা 

বেরিয়ে গিয়েছে!” 

গড়ী।--“পবের টাকা পরকে দেবে। তাতে আর এত 

মমতা কেন ?” র 

বসুজ।_«তুমি তাঁর কিবুধবে! আমি অনেক কষ্টে, 
অনেক চিন্তায়, শরীরের অনেক রক্ত জল করে, অনেক ভাবনায়। 

এ গুলিকে সঞ্চর ক'রে রেখেছি । আর সামান্য কিছু হ'লেই 

আমার আর একট! হাজার পরতে || কিন্তু আর জম হওয়া দুরে 
থাক, আজ সিন্দুক থেকে অনেক টাকা ধের ক'রে দিতে হবে। 

আমি গ্রাণ থাকৃতে পারৃছি-নে ।”? 

গর্রী “তুমি এ কি বলছ, কিছুই বুঝতে পার্ছি নে! 

বাজার টাকা, রাজার ঘরে জমা না৷ দিলে, বাজার পাইক এসে 

বেঁধে নিষে যাবে যে! তখন টাকাঁও থাকৃবে না? ধনে-প্রাথে 

মারা যেতে হ'বে। যা'ও- যাও, তুমি আর বিলম্ব করো না। 

টাকা অনেক আছে,_অনেক হৰে। কিন্তু মান একবার গেলে 

আর ফিরে পাবে না।” 
এই সমন্ব বহির্বাচটী হইতে পাইক সংবাদ গাঠাইল-_-“আর 

দেবী হ'লে আজ আর দিনে দিনে পৌছানই যাবে না।” 



৮ লঙগাণ-সেন | 
০৯৪৯ লস্ট স্লো লপাস্তিস্টিতিপাসি পিল স্পিন পিতা ৬পাসিপিসিপসপ সস ০ লাকি লা ভাসি সি/এ রিপা পরস্পর সপ শী 

দা হা, যাই-যাই 1 ই বলয়া বস্ুজ ঈহাঁশয় টাকা- 

গুলি রে লইয়! নৌকায় গিয়! উঠিলেন। 

হৃদয় বিষম চিন্তাতারাক্রান্ত। এক ভাবম|--“ঘরের টাকা 

বাহির করিয়া লইতে হইতেছে সে টাকা কি করিয়৷ পূরণ 

হইবে_-সে টাকা কি করিয় আবার ঘরে আসিবে । দ্বিতীয় 

গাবনা-“যথাসময়ে রাজধানীতে পৌছিতে ন। পারিলে, রাঁজ- 

সরকারে কতই অপদস্থ হইতে হইবে।? 

বলা বাহুল্য, থেষোজ ভাবনা অপেক্ষা প্রথমোক্ত তাবনাই 

হার চিকে অধিকতর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 

এ চিত 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
"মহ ভি এ 

টাকাও যা, ধুলাও তা। 

মাঝিরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও নন্ধ্যার পূর্বে নবদ্ধীপের 
ঘাটে নৌক] পৌছাইতে পাবিল না। 

এদিকে দ্বিপ্রহর পর্ধ্যস্ত অপেক্ষা করিয়া দেওয়ান বখন 

দেখিলেন,_ রাজস্ব ও হিসাব সহ বসুজ মহাশয় রাজধানীতে 

উপস্থিত হইলেন না, তখন কাজেই বসুজের নামে পরওয়ান! 

বাহির হইল; বসথুজের বাঁড়ী-ঘর ঘেরাও করিয়।, তাহাকে 
ধরিয়। আনিবার জন্য, বাজসরকার ছইতে পঁচিশ জন পাইক 
নৃতনগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল। 



টাকাঁও য।”, ধূলাও তা? । ৯ 

নৌকাধ় জ্বারোহণ করিয়া আবি বস্থুজের চিন্তার অবধি 

নাই। তিনি একবার ভাবিতেছেন,“আমি কি করিলাম ! 

ঘরের টাকাগুলি অদিনে অক্ষণে এমন করিয়া! পরকে দিতে 

চলিলাম! এক একটী টাকা আমার শরীরের এক এক 

ছটাক রন্ত। শরীরের এই বৃত্ত বাহির হইয়া গেলে, আমি আর 

কতক্ষণ বচিব !?? 

একবার তাবিলেন,_-“বাঞ্জার টাকা! আমি বক্ষক-মাত্র 

ছিলাম। সে টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে আমার কেন 

কষ্ট হয়?” গরক্ষণে আপনা-মাপনিই উত্তর দিলেন” 

'“পরের টাকাই বা! কিসে? আমি আদায়-তহশীল না! 

করাইলে, এ টাক] কোথা হইতে সংগ্রহ হইত? এ রকম 

পরের টাঁক। ভাবতে গেলে, এই দেহটাকেও তো! পরের দেহ 

তাবিতে হয় । তাহা হইলে ইহ-সংসারে জীবিত থাকাই চলে 

. না। তাহা হইলে বলিতে হয়,_যে স্থষ্টি করিয়াছে, তাহারই 

. দেহ। আমার এই হাত, পা, মুখ) চোখ, অঙ্গ-প্রত্যঙগ__যে 

. স্ষ্টি করিয়াছে, সকলই তাহার। তাহার সামগ্রী তাহাকেই 
যদ্দি দিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এখনই আমার হাত, পা, 

মুখ, চোখ কাটির। দিতে হ্য়। তা দিলে আমি থাকি কোথায়? 

শান্্ ব'লেছেন,-'আগে আত্মরক্ষ]॥ আত্মরক্ষা করিতে 

হইলে, ও-সকল কোনও কথ! শুনিলে চলে না। আমি এ 

টাক] কেন বাজ-সংসারে জমা দ্রিতে যানে?” 

পরক্ষণেই মনে হইল,_৫না দিয়াই বা উপায় কি? রাজার 

আদেশে গ্র।ণদণ্ড পর্য্যন্ত হ'তে পারে । রাঙ্জা আমায় সর্বস্বান্ত 

কখতে পারেন] নানা) অন্য চিন্তায় প্রয়োজন .নাই। 



১০ লদ্নএ-সেন। 

আমি হিসাব-নিকাশ বুঝাইতে বাধ্য। তলে বড়ই ক্ষোভ 
রহিল- এত টাক] হাতে পাইয়া কিছু রাখিতে পারিলাম না। 

তেমন করিয়! টাকাগুলা ধাটইঠে পারিলেও অসময়ের ছু'পয়সার 

স্থান হইত। যত দিন এই টাক। আমার হাতে ছিল, চেষ্টা 

করিলে, এত দিন এ টাকা দ্ব্ঠা হ'তে পার্ভো। দূর_ছাই! 
যা) হবার, হয়েছে! এখনও যদ্দি কোনও কৌশলে এ 
টাকাটা থেকে ধূলিগঁড়াও বেকতো, তাতেও কিছু সাত্বন1 
পেতে পার্তাম।” 

এইরূপ ভাবিয়া বস্জ হনে মনে একট! সুদ খতাইতে 
লাগিলেন। মনে মনে ক:.8.ন,-“এক টাকায় এক দিলে 

চারি আনা! সুদও পাওয়া দেল পবে। সে হিসাবে টাকায় 
গ্রতি ঘণ্টায় একটা পয়দ।| এ. ঘসপ্তব নহে। আমার হাতে 

এধন এত টাক] মুত; এই ১14; এখনও কয়েক দণ্ড আমার 

কাছে থাকিবে। ভগবান এ£ সময়ের মধ্যে যদ্দি পরন্ধপ 

শুদের হিসাবেও আমাকে কিছু পাইয়ে দিতেন! আমি শুনেছি, 

কোনও কোনও মহাপুক্ুষ :ধবধলে ঢাকাকে মোহর) রূপোকে 

সোণা, কারে দিতে পারেন। তেমন কোনও মহাপুরুষের 

সঙ্গে হঠাৎ এখন 'যদি আমর সাক্ষাৎ হয় তাহলে অন্ততঃ 

এ টাকাগুলো দ্বিগুণও তে। হ'তে পারে! তগবান কি আমার 

গ্রতি মুখ তুলে চাইবেন না?” 

বনজ মহাশয়. শেষোন্ড ভাবনায় বিভোর হইয়। পড়িয়াছেন, 

এমন সময় মাঝিরা নবদীপের সেই পুণাময় ঘাটে নৌক। 

লইয়া পৌছিল। 

সন্ধ্যা উতীর্ণ হইয়াছে। ঘাট হইতে অনেক লোকই 



টাকাও যা”, ধুলাও তা'। ১১ 
সি সি আজ কী সিএ সর সিসির সিসির সি সি সিটি তি সি সি সিসি তাত 

চি ৮৯ লিি, 

মিয়া গিয়াছে) জ্যোৎস্সার আলোক দিকে দিকে ছড়া 
পড়িয়াছে। জ্যোতন্া মাধিয়া। অনরাগ বাড়াইয়া। ভাগীরখী 
ও জলঙ্গী খলখল হানিতে-হামিতে সাগর-সখার উদ্দেন্তে 

ধাবমান হইয়াছে । সকল থাটই এখন প্রায় নীরব নিস্তক্ধ। 

হাঝির| যে ঘাটে নৌকা বাধিল, সেই ঘাটে তখনও টকা 

লইয়া ধূলাখেলা চলিতেছিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যযসথ 

ভাহার সেই একই খেল|। নৌকা যখন তীরে লাগিল, ৫ম 
বাক্তি তখনও বলিতেছে-_-“টাকাও যা, ধূলাও তা! তখনও 

কি তাহার মুঠার টাক] ফুববায় নই! তখনও সে জলের ভিতর 

টাকা ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর টাকার বদলে বালি 
কুড়াইয়া লইতেছে। 

এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! রুক্মকেশ কুক্ষ-বেশ পুরুষের 

সেই উক্তিতে_-'টাকাও যা, ধূলাও তা" অসম্ভবনীয় বাক 
ততপ্রতি বসুজের দৃষ্টি আক্ুষ্ট হইল। বনজ একবার অনেকক্ষণ 

স্ভাহার প্রতি চাহিয়! ্হিলেন। চাহিতে চাহিতে তাহার মনে 

হইল,_-'বুঝি তগবান আমার প্রতি মুখ তৃপিয়] চাহিয়াছেন। 

ঘে মহাপুরুষ ধুল৷ হইতে টাকার কষ্ট করিতে পারেন, তিনি 
নিশ্চয়ই আমার টাক] দ্বিগুণ কিয়া দিতে পাবিবেন। 

এই মনে কর্ির। বসুজ ব্যন্ত-সমন্ত্ে সেই যাদুকর পুরুষের 

নিকট উপস্থিত হইলেন; প্রণর্ডি-পৃর্বক কতিলেন।“ঠাকুর | 

যখন দেখ দিয়াছেন, তখন আমায় রক্ষা কুন!” 

যাদুকর পুরুষ নিরুত্তর। তাহার মুখে মেই একই কথধা-- 
টাকাও থা, ধূলাও তা।” 

ঘাহৃকর পুরুষকে প্রশ্নোত্তর-দানে পরামুপ দেখিয়া, বসু 



১২. লন্মনণ-সেন। 
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মহাশয় পুনরপি কহিলেন,_“ঠাকুর! আপনি অঠমাকে অধিশ্বাসী 

বন্গিয়া উপেক্ষা করিতেছেন? আমি সত্াপত্যই আপনার 
শরণাগত কিনা, তাই কি আমাকে পরীক্ষা করিব দেখিতেছেন? 
ঠাকুর! আমি আপনার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম ।” 

এই বলিয়া, নৌকা হইতে টাকার তোড়া নামাইয়। আনিয়া, 

বসুজ সেই যাদুকর পুরুষের চরণতলে রক্ষী করিলেন। কিন্ত 

যাছকরের সে দিকে জক্ষেণ নাই। | 

বসু টাকার তোড়ার মুখ খুলিয়া, টাকাগুলি যাদকরের 
চরণতলে চালিয়া দিলেন। 

তখন যাদুকর সে টাকাগুলি লইয়াও গঙ্গার জলে ছুড়িয়া 

ফেলিয়। দিল। ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল,-*টাকাও 

যা, ধূলাও তা।? 

টাকাগুলি গঙ্গার জলে ছুড়িযা ফেলিয়া দিয়া যাদুকর পুর্ধ 
টাকার থলিতে এক-রাশি বানুকা পৃরিতে পৃরিতে বিকট হান্ম 

করিয়া উঠিল,_“হাঁহাহা1! টাকাও যা, ধুলাও তা!” 

বস্ুজ মনে করিলেন,_“যত ধূলা, তন টাকা! আর 
আমার ত।বন! কি?” 

এই বলিয়া সযত্রে তিনি ধূ্লি-ভরা থলি বৌকায় উঠাইতে 
গেলেন। এমন সময় রাজার গাইকগণ আসির়| নৌকা আক্রমণ 
করিল। তাহারা নৃতন-গ্রামে বসুজক্ষে না পাইপ! তাহার 

পশ্চাদনুসরণ করিযাছিল। সেই অনুসরণের ফলে ঘাটে আসিয়াই 
তাহারা বসুজকে গ্রেপ্তার করিল। 

বন্ুজ বলিতে গেলেন,“আমি দ্বিও9 টাকা দিব” 

কিন্তু সে কথায় কেহই কর্ণপাত করির না। দ্বাজার যেব্ধপ 



ব্রিজ 08 | ১৩ 
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আদেশ ডিপ তাহারা সেইভ বে বসুজকে ধারা লইয়া সে 

রাঞ্রির মত বাঁজকারাগারাতিমুখে গঘন করিল। 
চে ও 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
০:০০ 

প্রতিজ্ঞা-পাঁলনে | 

ত্রিলোচন বন্থুর অন্সন্ধানে বহির্গত হইয়া হ্ববীকেশ ভট্টাচার্মা 

হতাশ-হ্ৃদয়ে গুহ-প্রত্যানৃত্ত হইলেন। এ্রিলোচন বসুর সহিত 

সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আরও কেক দিন দেশে থাকিতে 

পারিতেন। কিন্তু ভ্রিলোচন বসুর স্ঘন্ধে গুরুতর সংবাদ প্রাপ্ত 

হইয়া] ব্রক্ষণ বড়ই বিষণ্ন হইলেন। 
ব্রাহ্মণ দীর্ঘণিশ্বাস ত্যাগ করিয়। কহিলেন),-“কালই যাওয়। 

স্থির করৃতে হয়।” 

“কালই 1”__কাত্যারনী শিহরিঘ়া উঠিলেন। যেন বিনামেদে 

বন্রপ।ত হইল । | 

কাত্যায়নী বৰ যারা “মা আমার প্রাণ! 

মাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড বাঁচতে পারব না। তুমি আগে 

আমায় বধ কর, তাঁর পর আমার পদ্মাবঙীকে নিয়ে যেও। 

আমি প্রাণ থাকৃতে মাকে ছাড়তে পারব না।” 

ব্রাহ্মণের প্রাণের ভিতবরেও সেই আবেগ- সেই ঘাত- 

প্রতিবাত। কিন্তু তিন সে আবেগ সংখ্বণ করিলেন 

কাত্যায়নীকে সান্নাঁদান করিবার উদ্দেশ্তে। ধীরে ধীরে 

কহিলেন।--“সব জানি, সব বুঝি। কিন্তু উপায় কি? দেখিতে 



১৪ লন্মবণ-সেন। 

দেখিতে. *য় বৎসর কাটিয়া গেল। আর তিন মাস'গাত্র অবশিষ্ট 
আছে। এই ঠিন মাসের মধ্যেই পদ্মাবততীকে পৌছে দিতে 
হবে। আর সময় টক?” 

কাত্যায়নী ।--“যদি না দিই, তাতেই বাকি হবে?” 

ব্রাহ্মণ উত্তেজিত ক: উওর দিলেন,“কি হবে ! এতকাল 

খারা তোমায় বুঝ।ই:/ আসিতেছি ; তবু জিজ্ঞ/সা করিতেছ__- 

কি হবে 1?) 

কাতায়নী।-পস্ৰাধতী যে আমার নয়নের মণি 1) 

ব্রাঙ্গণ |--''আমি সব জানি। কিন্তু কি প্রতিজায় আবদ্ধ 

আছি, একবার শরণ ক'রে দেখ দেখি! এই বৃদ্ধ বয়সে, 
দেবতাঁর নিকট-ধর্শের [নকট, পতিত হব কি? প্রতিজ্ঞা 

তুমিই করেছিলে । প্রতিজ্ঞার কথ! তোমায় আর কত স্মরণ 
করাইয়া দিল 1 

কাতায়নী কাদিতে কাদিতে কহিলেন,“আমার সব 

মনে আাছে। কিন্তু 'জগবদ্ধু" যে এমন নির্দয় হবেন, ভ্রমেও 

তা মনে করি নাই!” 

ব্রাহ্মণ একটু বিরক্ত হইলেন; বিরক্তি-ব্যঞ্জক কঠে উত্তর 
দিলেন, “জগবন্ধু নির্দয় ! তুমিই প্রতিজ্ঞা করিয়া! প্রতিজ্ঞা 

পালনে পরাজ্মুথ হইলে ! ক্রটি হইল তাহার? ছি ছি।_-এমন 
কথা মুখে আনিও ন117 

কাত্যায়নী উত্তর দিলেন,_-“তুমিও মায়া-দয়া হীন হলে 1” 
ব্রাহ্মণ ।_-'মায়া-দয়া থাকলেই বা করৃছি কি? ভাবিতে 

উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা ঘন । হদ্ব-বয়স পর্য্যন্ত আমাদের কোনও 

সম্তান-সম্ততি হয় নাই;--সে বরং ছিলাম ভাম। কিন্ত 
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ডূমিই তো কষ্ট ডা কিয় অ নিয়াছ জগবন্ধর নিকট তুমিই 

প্রার্থনা! কবিয়াছিলে_ তোমার যদি কোনও কণ্যা-সন্তান জন্ম- 

গ্রহণ করে) সে কন্ঠাকে তুমি জ্গগন্নাথে জগবন্ধুর পাদ্বপন্মে সমর্পণ 

করিয়া আসিবে । এখন আবার নৃতন কথা_ নুতন তাবন| 

কেন? ধাহার কুপায় কন্ারত্ব লাত করিয়ছ, তাহার সামগ্রী 

তাহাকে সমর্পণ করিবে-_এ বিষয়ে দ্বিধা কেন? অনেকে 

গঙ্গাসাগরে সন্তান-দ|নের কামনা করিয়। সন্তান প্রার্থনা করে। 

তাহারা তে অনায়াসে সাগরের জলে স্পেহের নিধি ভাপাইয়। 

দিতে পারে! ধর্শরক্ষার জন্য-_প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য-_ ইহাই 

তো প্রয়োোজন। তুমি যদি গঙ্গা-সাগরে সপ্তান-দানের প্রার্থন। 

করিতে, আর সেই গ্রার্থনর ফলে যদি পদ্মমবতী জন্মগ্রহণ 

করিত, তাহ হইলে আরও কি সঙ্কটের বিষয় হইত-ভাব 

দেখি! জগন্নাথের পাদপন্ে কগ্াকে সমর্পণ করিয়া আসিব) 

ইহাতে আর ভাবনার কথা কি আছে? বৃথা দ্বিধাভাব মনে 

আনিয়া, এতিজ্ঞা-পালনে ধর্-রক্ষায় বিমুখ হইয়া, নরকের পথ 

প্রশস্ত করিবার চেষ্টা কর কেন??? 

কাত্যায়নী কথঞ্চিৎ আত্ম-সংবরণ করিয়। কহিলেন,--“আমি 

ভ্ীলোক;? ধর্মাধর্শ কি বুঝবি? কিন্তু খনহই মনে হয়-_ 

পন্সনবতীকে বিমর্জন দিয়ে আস্তে হবে, তখনই যেন হৃদ পিও 

শিস হয় ।” 

ব্রাহ্মণ ।--“সকলই বুঝি! কিন্তু উপায় কি?” 
কাঠ্যায়নী।--“কি প্রাণতেদী কঠোর নিরম! কন্তাকে 

একবার জগবন্ধুর চরণে অর্পণ করিলে, তাহার প্রতি আর 

তাকাইর] দেখাও নিষেধ! জগবন্ধর পাদপদ্সে প্রদান করিয়া 



১৬ দি রি এ 

বদি ক কখনও মায়ের র মুখখন। তে দেখিব।র আশাও থাকত, আমি 

সেখানে গিয়া কাহারও দাপী-বাদী হইয়া থাকিতাম! কিন্ত 

একবার দান কৰিলে আর ফিরির। দেখিতে পাইব নাসে 

যন্্রণ। কি কখনও সহ্য হয়? 

ব্রঙ্গণ।--“সে সব জ!!নর। শুনিয়।ই তো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 

হইয়াছিলে! তবে আর প্রথা অন্থুশেচনায় ফল কি ?? 

ত্যায়নী।_-“আম! বুদ্ধি-শুপ্ধি লোপ পাইয়াছে। য।? 

তাল হয়, তাই হোঁকৃ।” 

ব্রাঙ্গণ।--“ঘখন আর উপার নাই, নবম বর্ষ বয়সের মধ্যে 

কন্ঠাকে জগন্নাথের পাদপন্মে সমপণ করিয়া আটিবার অন্ত 

যখন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ অ।ছি, তখন আর কাল-বিলদদ করিবার 

প্রয়োজন নাই। এখন, কাল প্রত্যুষেই যাতে রওনা হতে গারিঃ 

তারই উদ্ভোগ-আয়েজন কর।” 
“কান প্রত্যুযেই |” কথাটা শুনিয়া কাত্যায়নী আবার 

শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার মনে হইল»_“এরপত!বে জীবন্ত 
বিসঙ্জন দিয়া আমা অপেক্ষা ব্যাররাশ-পীড়ার কনার মৃত্যু 
হওয়৷ সহজ গুণে শ্রেয়ঃ ছিল । হা জগবন্ধু! হা জগন্নাথ ! তুমি 

একি করিলে!” কিন্ত কোনও কথাই তিনি আর পতিকে 

মুখ কুটিঘা কহিতে পািলেন না। কেবল একবার মাত্র 

জিজ্ঞাসা করিলেন,-“ক।ল কেন? আগান বলিয়াছিলেন।_- 

'পঞ্চমীর দিন নবদ্বীপ হইতে রাজার লোকজন শ্রীক্ষেত্রে যাইবে? 

সেই দন সেই সঙ্গে যাওয়াই শ্রেয়ঃ' কিন্ত আজ আবার 

ছু'াদন আগে রওন। হওয়ার কথ! কেন কহিতেছেন ?” 

্রাঙ্মণ।-“সে অনেক কথা। পুর্ণিমায় গঞ্গা্সনে গিয়া 
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রাজধানীতে খ্িলেচন বসুর সন্ধান লইয়।ছিলাম। ত্রিলোচন 

রাজধানীতে আমার একমাত্র সহায়। তিনি আমার শ্রীক্ষেত্র- 

যাত্রার সকল রকম স্ববিধ| ঠিক করিয়া দিবেন কথ! ছিল। 

কিন্তু রাধে গির়। সন্ধন আই] জনিল।|ম) তিনি সে দিন 

রাজধানীতে ভপাস্থিত ইতে পারেন নাই। রাজকোধষেদ অর্থ 

আন্রসাৎ করার আঁশ্যোগে তাহাকে গ্রেপ্তার কহি ণ* অন্ 

পরওয়|ন। খ|হির হইয়।ছে।” 

কাতা|য়না।_“তবে কে আমাদিগের প্রীক্ষেত্রে যাওয়ার 

বন্দোবস্ত করে দেবে ?? 

্রাঙ্মণ।--“নেই জন্যই তে! অ:মি তাড়াভাড়ি চলে এসেছি। 

বাজার লোক-জন পঞ্চমীর দিন পুবীধামে যাত্রা করিবে। সেই 
সঙ্গে ক্ষেত্র ঘাইবার জন্য অনেক বাত্রী উর হইথ! আছে। 

দু'এক জন যার সহিত আমি কথাবার্তী কহিয়া আসয়!ছি। 

তাহ: ব'ণয়াছেন--কাল যদি নবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইতে 

পারি) তাহার] বাজকর্চরিগণকে বলিয়া কহিয়া তাহাদের 

সঙ্গে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থ। করিয়। লইতে পারেন। পথ 

পড় ছুর্গম। নান। স্থ(নে দশ্া-তস্করের উপদ্রব আছে। পথে 

ব্যাগ্র-তল্ল,কাদি।হংআ জন্তুর বিভীষিকা প্রতি পদে! এ অবস্থায় 

রজার নে।ক-জনের সঙ্গে বওন| হওয়! ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। 

এ সুযোগ ছাড়িয়া দিলে, আমাদের যাওয়াই হইবে না। না 

যাইতে পারিলে, ধর্মনাশ অবশ্যস্তাবী। তুমি আজই যাওযার 
যোগাড়-যপ্থ ঠিক করিয়া ফেল 1” 

কাঁত্যায়নী অশ্রতারাক্রান্ত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন।--“তাই 

হবে। জগবদ্ধর মনে যা আছে, তাঁই হোক।” 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 

পদ্মাবতী । 

পদ্মাবতী খেলা-ঘৰে *লা-খেলা খেলিতেছিল। তাহার 

খেলাপি ঘরে জগন্নাথের একপ।নি গট িল। যখনই সে পিতা- 

মাতার ছুশ্িন্তার বিষয় বৰিতে পারিত, তীহাদের নিকটে 

আঁ না ঠাড়াইদ্না, আপনর খেলার ঘরে ছুটিয়া যাইত এবং 

গললগীকৃতবামে জগন্নাথের নিকট পার্থনা জানাইত,_“হে 

জগবনু! হেদয়াল ঠাকুর! আমার পিতামাতার দুশ্চিন্তা দুর 

করুন; আমায় চরণে স্থান দেন।” আঞ্জিও যখন তাহার 

পিতামাতা তাহারই চিন্তায় আকুল হইয়] পড়িঘাছিলেন, পদাবতী 

ছুটিতে চুটিতে খেলার ঘরে গিয়াছিল;--জগন্নাথকে সম্বোধন 

করিয। আগনার মনের ধেদন] জ্ঞাপন করিয়াছিল। 

আজ যেন জগন্নাথের সহি 2 গন্মাবতীর কত কথাবার্তা 

হইয়াছিল। পরবতী বলিঘ/ছিল--“আমার ভাবনায় আমার 

পিতামাত। চিরদিনই অসুখী রহিলেন। কেনই বা জগন্নাথ এ 

সংসারে এ অভাগীকে আনিয়ছিলে! আমার জন্মের পর 

হইতে পিতামাতা কেবলই অস্বুখী_চিন্তা-জরে অহর্মিশ 

জন্রিত !” কি ভাষায়, কি তাবে, পন্মাবতী এ ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছিল এবং কি ভাষায়, কি ভাবে জগন্নাথ তাহাকে উত্তর 
দিয়াছিলেন, অপরের তাহ] জানিবার বা বুঝিবার সম্ভাবনা 

নাই! কিন্তু পদ্মাবতী খেলার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, মার 
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কোলে বশীপাহয় পড়িয়া, আনন্দ? 'গাদগদ- গো ধন বলিতে 

লাগিল,_-“ম।! তুই আর ভাবিস্নে! ঠাকুর ব'লেছেন- 

শীপ্ঘই সকল ভাবন। দুর ক'রে দেবেন ।৮--ভখন, কাত্যায়নী 

অনেক চেষ্টা করিয়াও মনের আবেগ নিবারণ করিতে পারিলেন 

না। তাহার মনে হইল,_“ঠাঁকুৰ সকল ঘন্ণ|ই দুর করিবেন 

বটে! তোকেও ধেমন তাহার টরণে ধিসজেন দিব, আমিও 

তেমনি সাগরের জলে আম্-বিস্ছন করিব। তাহ! হইলেই 
সক্চল ষন্রণার অধষান হইবে ।” ফাত্যারনী কাদিতে কাদিতে 

কহিলেন,_“মা! এ অভাগীর পেটে কেন এসেছিলি মা! 

তোরে পেয়ে অবধি, এক দ্রিনের জন্ত আমরাও সুখী হ'লাম 

ন।, তোরেও সখী কদৃতে পারলাম না!” দরদর অশ্রধারায় 

কা)[রনার বঙ্ষঃস্থণ পত্রিনাবিত হইল । 

পত্রীকে একান্ত বিচশিত দেখিয়া, পঞ্মাবতীর পিত! 

তিরক্কারের ছলে কহিলেন, “তুমি পাগল হ'লে নাকি? তুমি 

অমন কর্ণে, মেয়ে হতাশেই মার। যাবে যে! ধৈধ্য ধারণ 
কর। জগবন্থুকে ডাক। তার সামগ্রী-তিনিই রক্ষা 

ক'রবেন! ভেবে তো আর উপ।য় নাই 1? 

এই বণিয়া কন্ঠাকে কোলে লইয়া, ত্রাণ কহিলেন, 

চল মা, আমরা সব যোগাড়-যন্ত্র করি-গে। পুরুষোভমে 
যেখানে জগন্নাথ মান কাল আশর। রা গমন রা 

হয় ন। তি ম। ?” 

পদ্মাবতী কহিল।_-“সেখানে সেতে, তার চরণ দর্শনে, কার 

না সাধ হর, বাবা!” পন্।বতী জননীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া 



২০ এ | 
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কহিল! তুই আর কাদিম-নে নে। সেখানে গেলে। 
জগবন্ধু আমাদের সকল ভাবনা দুরু করবেন ।” 

পন্মাবভীর পিতাও কন্ঠ।র সুরে সুব মিলাইয়! কাত্যায়নীকে 

কহিলেন,_-“পুরুযোন্তমের পুণাক্ষেত্রে একবার গমন করিতে 

গাবিলে, সকলের সকল দুঃখের অবসান হয়। তুমি একটুও 

অবসন্ন হইও না। সেই সব্বমঙ্গলমর জগতের নাথ--কাহারও 

অমন্দল-বিধান করেন নাই 1 

_. পতির উত্তেজনায়, কন্ার দুঁ়তায়। কাত্যায়নী একটু 

শান্তভাবাপন্ন হইলেন। পরদিন প্রভাতে নবদ্ধীপে খাত্রা করা 

ধার্ধ্য হইল। নবদ্বীপ হইতে রাজার লোক-জন যে দিন 

পুরুষোত্তমে রওনা! হইবে, সেই সঙ্গে তাহাদেরও যাওয়ার 

বন্দোবস্ত হইবে-স্থির হইরা রহিল। 
একনি 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
স্পট পীর তা 

লন্মণোংসব । 

পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া সন্্ীক ভট্টাচাধ্য মহাশয় যে দিন 

নবদ্ধীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজধানী সে দিন এক 

অতিনব উৎসব-আনন্দে মগ্ন ছিল। 

বৈশাখী পূর্ণিমার পর, তিন দিন কাল, রাজবাটী সেই 
উৎসবে আমোদিত থাকিত। সেই উৎসবের নাম-_-“সারম্বত 

উত্মব।” সরস্বতীর বরপুত্রগণ_দেশের সাহিত্যান্থ্রাগী 
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সাহিত্যসেবী ধ্কবি-দার্শনিক অধ্যাপকগণ-সেই উৎসবে 
আমন্বিত ও সন্বর্দিত হইতেন; তাই সে উৎসবকে 'সারন্বত 

উত্সব" নামে অভিহিত করিলাম। নচেৎ, উৎসবের প্রকৃত 

নাম-লঙ্গণোত্সব। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ লক্ষাণসেন 

এ উৎসবের সষ্ট কমিয়াছিলেন বলিয়।, তাহারই নামানুসারে 

এ উত্সব সাধারণতঃ “লক্ষণোথ্সব' নামে অভিহিত হইত। 

নবদীপ!ধিপতির প্রাসাদ-_উৎসবের তিন দিন বিদ্বক্ষনগণে 

পরিপূর্ণ থাকি ত;সাহিতাক-কবি-দার্ণনিকগণের প্রতিত।-প্রতায় 

সে তিন দিন রাজধানী উদ্ভাসিত হইত । 

মহারাজ লক্মণসেন স্বয়ং বিদ্বলনগণের পরিচর্যা করিতেন; 

ক্ষুই হউন ব1 বড়ই হউন, সকল সাহিত্যসেবীকেই সমানভাবে 

সমাদর করিতেন। কোন্ কবি কি কাব্য-গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন, 

উত্সবের তিন দিন তাহার পরিচয় লওয়া হইত; কোন্ দার্শনিক 

কোণ্ দর্শন-শান্ত্ের কি নৃতন টাকা উদ্ধার করিয়াছেন, উৎসবের 
তিন দ্রিন তাহার আলোচনা হইত; কোন্ সাহিত্যিক কিরূপ- 

ভাবে সাহিত্যের আবদ্ধি-সাধন বপিয়ছেন, উত্সবের তিন দিন 

তাহ। জ্ঞাপন করা হইত। সাহিত্যের আনবদ্ধিগল্পে তাহাদের 

কাধ্য-কলাপ অবগত হইয়া, নবদ্বীগাপিপতি তাহাদিগকে 

যথ।যোগ্য পুরস্কার দি-প্রদানে আপ্যায়িত এবং সন্ম(ন-ভূষণে 

ভূষিত করিতেন । 

পূর্ব পূর্বব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধির্ক সমারোহের 
আয়োজন হইয়াছিল। মহারাজ লঙ্গাণসেন, এ বৎসর নানা 

স্থানের স।হিত্যান্নুরাগী সাহিত্যসেবী-কবি-দার্শনিক প্রভৃতিকে 

নিমন্ত্রণ করিয়া আনিরাছিলেন। 



২২ . লক্ষমণ-সেন 

উৎসবের তৃতীয় দিবসে, হৃধীকেশ ভট্টাচার্যয৪মহাশয় রাজ- 

বাটাতে প্রবেশের সুবিধা পাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহাদের 

পুরী-্যাত্রার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়। দিবেন বলিয়াছিলেন 
তাহারই সহিত ভট্টাচার্য মহাশয় সে দিন উৎসব-ক্ষেত্রে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

তাহার| যখন রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন, তথন একটী 

সঙ্গীতের সুধা-সবরে প্রাসাদ মুখরিত হইতেছিল। একটী বালক- 
র্ষচারী গান গাহিতেছিল,_ 

«প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদখূ, বিহিতবহিত্রচরিজমখেদমু। 
কেশব থৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হবে ॥ 

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে, 

কেশব-ধূতকুর্শরীর, জয় জগদীশ হবে| 

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্ন, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্রা) 

কেশব ধৃতশুক্বরূপ। জয় জগদীশ হরে ॥ 

শব করকমলবরে নখমডূতশৃঙ্গমূ, দলিতহিরণ্যক শিপুতনুতূঙ্গমূ 
,.. কেশব ধুতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হবে ॥ 

ছলয়সি বিক্রমণে বর্লিমুতবামন। পদনখনীরজনিতজনপাবন, 

কেশৰ ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে।॥ 

ক্ষত্রয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপমূ, সপয়সি পয়সি শমিততবতাপম্, 

কেশব ধৃতভূপগুপতিবূপ, জয় জগদীশ হরে॥ 
বিতরসি দি্ষু রণে দিকৃপতি কমনীয়ম্, দশযুখমৌলিবলিং রমণীয়ম 

কেশব ধূতরামশরীর, জর জগদীশ হরে ॥ 

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্, হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ 

কেশব ধূতহলধরবূপ, জয় জগদীশ.হরে। 



এ সগাস্তিন অনি আাস্প্্ি সস সর্সিি সপ্ত 

ব্রহ্মচারী | ১৩ 
দি সি সর্ট সি পাপা ভাসি পিসির পেরি এসসি আিিস্সি 

নিনপি যজ্জবিধেরহহ শ্রতিজাতয। সদয়হৃদয়দরশিতগণুবাতম, 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীব, জয় জগদীশ হরে ॥ 

মনেচ্ছনিবহনিধনে কলমসি কণবান্থুযু। ধূমকেতুযিব কিমপি করালম্ 
কেশব পদ উদ" হটুর। 

শ্রীজয়দ্দেবকবেরিদযুদিতমুদাবম্, * শৃণু স্বখদং শুতদং ভবসারমূ, 

; কেশবধৃতদশ,বধরূপ, জয় জগদীশ হরে. 

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বৃহতে ভূ্গলযুদি ॥, দৈত্যং দারয়তে। 
বলিং ছলষতে স্িত্রক্ষং রং 

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলঘতে কারুণ্যমাতন্বতে, 

মনন মৃচ্ছ য়তে দশাকা। ৬. -ত কুষ্খঠায় তুত্যং নমঃ |” 
+র% 

সপ্তম পরিচ্ছ্দে। 
সি টি গু 

ব্রহ্মচারী । 

যেমন রূপ, তেমনই কঠস্বর। নয়ন আকর্ণ-বিশ্রান্ত। বর্ণ 
উজ্্বল গৌব। পরিধানে গৈরিক বসন। মুঙ্িত-মন্তক দণ্তধর 

্রক্ষচারী বালক-_মালব-গোৌর-রাগ-যোগে তন্ময় হইয়া যখন 

গন গহিতেছিলেন, শ্রে।তৃধন্দ তাবে বিভোর হইয়া! পড়িয়া- 

ছিলেন। ব্রহ্মচারী ব।লকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বলিয়া 

মনে হয় ন1। কিন্তযে রাগে যে তালে যেরূপ একাগ্রতার 

সহিত তিনি গান গাহিতেছিলেন, তাহাতে অতি-বড় গায়ক 

স্কাহার নিকট হারি মানিয়া যান। 



২৪ লম্মণ-পেন। 

এত অন্ন বয়সে ত্রহ্মচারীর বেশে অমন গসুন্দব বালককে 

ধীরূপতভাবে গান গাহিতে দেখিনা, অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন 

জাগি! উঠিয়াছিল। বালকের রূপ দেখিয়া, বয়সের বিবয় 

ভাবিয়া, তট্রাচার্ধ্য মহাশয়ও একটু চঞ্চল হইয়|ছিলেন। 

£এ বালকের কি পিভামাত। নাই? পিল্চামাত। থাকিলে ' 

এই কিশোর বয়সে ইহাকে কখনই গৈরিক বসন পরিতে-_ মস্তক 

মুগ্ডন দিতেন না| একি সন্লাসের বয়স? 

সহস| বিদ্যুতের ন্যায় প্লবর্তীর কথা আবার তীহা'র মাঁনস- 

গটে জাগিয়। উঠিল। তিনি আপনা-আপনিঈ কহিলেন,_-“এই 

বালকের পিতামীতাঁও কি জগবন্ধুর নিকট সন্তান-দানর কাঁমন। 

করিয়াছিল? তাই কি কিশোর বয়সে বালক ব্রহ্মচারীর বেশ 

ধারণ করিয়াছে 1 

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া, কৌতহলাক্রা , হইয়া, উট্টাচার্া 
মহাশয় অ|গন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,“এ বালকটি কে! 

মহারাজ কোথা হইতে ইহাকে আনিয়াছেন ? ইহার কি পিতা" 

মাতা নাই? এমন সুন্দর রূপ_ এই নবীন বরস--এ কেন 

সন্ন্যাস গ্রহণ কবুল ? 

সঙ্গী ।--“এ বাঁলকটীকে মহারাজ আঞক্ষেত্র হইতে আনিয়'-' 

ছেন। শুনিতে পাই, উপনয়নের পরই বালক গৃহত্যাগী হয়. 

পুরুষোতমে জগবখুর চরণে আ্ম-সমর্পণ কৰে” : 

ভট্ট।চাধ্য মহাশয় মনে মনে কহিলেন,»-“আমি যা 

ভাঁবিছাছি, তাহাই ঠিক। এই বালকের গিতামাত। উপনয়নে 
পর জগবদ্ধুর চরণে ইহাকে সমপণ করিয়া গিয়াছিলেন; তাহা! 
পর হইতেই বালক ব্রহ্মচারী-বেশে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে 1” 
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অধিকতর £লীতুহলাক্রান্ত হইয়া ভট্টাচার্য্য হর দরিজ্ঞাস 
করিবন_-'মহারাজ উহাকে কি প্রকারে নবদ্বীপে আনিলেন? 
বাঁলকণ্প্কি স্বেচ্ছায় আসিল ?” . 

"ঈ্গী।__“জগবন্ধুর মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়);বালক একদিন এই 

সুরে এই গানটীই গাহিতেছিল। দেব-দর্শনৈ; গিয়া, : মহারাজ 
এই বানকের গানে আকৃষ্ট হন। তার প্র অনেক; খর করিয়া 

কয়েক দিনের জন্য বালকটীকে এখানে আনিয়াছেন॥ জগবন্ধর 

গাদপন্ন ছাড়িয়া, বালক কি এখানে আসিতে চায়! নবন্বীগ 

গুপ্তরৃদ্দাবন__নবদীপেও জগবদ্ধু প্রকট আছেন, এইরূপ কত 

কি বুঝাইযা, মহারাজ বালককে সঙ্গে আনিয়াছেন। এই তিন 

দিন পরেই বালক পুরুযোন্তষে চলিয়া যাইবে ।” 

ভগ্জাচাথা ।-_-"বালক যে গানটা গাহিতেছিল, এ গান 

আর কখনও শুনি নাই।” 

সঙ্গী । _“ত্রিলোচনের মুখে শুনিয়াছি, বালকের অদ্ুত শক্তি। 
বালক আপনা-আপনিই গান রচন। করে, আপনা-আপনিই গান 

গ।[হয়। থাকে ।” 

তট্ট/চধা ।_-“বাঁলককে বঙ্গদেশীয় বলিয়! মনে হয়। উহার 
পিতামাতার কোনও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে কি ?” 

সঙ্গী ।_-'ত্রিপোচনের মুখে গুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ঠিক 
স্মরণ হয় না। মহারান্ধ নবদ্বীপাধিপতিরই রাজ্য-মধ্যে, বোধ 
হয় রাঢদেশের কোনও গ্রামে, এই বালকের পিতামাত। বাস 
করিতেন। তীহার] জীবিত আছেন, কি জীবিত নাই, 

ভ্রিলোচন বলিতে পারেন নাই ।” 

ব্রাহ্মণ ।-_-“কেমন করিয়াই বা বলিতে পারিবেন! 
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কালকের 1 পিতামা [তা বালককে গরুর প পদে সু সমর্পণ করিয়া 

আসিয়া আর তো ফিরিয়া চ।ঠিতে গারেন নাই 1” 

কথ!টা মনে করিতেই -ব্রাঙ্গণের : নয়নকোণে অশ্রসঞ্চার 

হইল। ব্রাঙ্গণ মনে মনে কহিলেন, “মা পদ্ম/বতী! তোমাকেও 

এইব্পে প্রভুর চরণে বিসঞ্জন দিতে চলিয়াছি।” 

সঙ্গীত থামিলে পর, রাজসতা দর্শন-শাস্ত্রের আলোচন' 

আরন্ত হয়। ভ।চাধ্য মহাশয় ৫ তাঁর সঙ্গী সেই সময় একটু 

অন্তরালে সরিয়া আসেন। সেখানে বসিয়ই তাহারা পরম্পর 

ধ্ররূপ কথাবাত্ কাঁহতেছিলেন। . কথাবাস্তা কহিতে কাঁহতে 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্টমনস্ক হওয়ায়, সঙ্গী উঠিয়। দীঁড়াইলেন ;-_- 

কারধ্যান্তরে বাইবার অভিপ্রায় একশ কহিলেন। 
এলি 

পুতি 

অফ্টম রা [ানচ্েদ | 

অপরাধ। 

সঙ্গী, ভ্রিলোচন বসুর পক্ষ হইয়া! থাজদরবারে ভদ্বির 

করতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদদেশ্টে কৌনও রাজকর্চারীর 

সহি 5 তাহার সাক্ষাৎকারের সময় নার্দ্ট ছিল। সেই সময়ের 

বিঘঃ মনে হওয়াতেই তিনি কহিলেন,_. "'আি ঘাই। যে 

কাধোর ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু চেষ্টা করিবার 

সময় হইয়াছে” 
্রাঙ্মণ কহিলেন. "ভান, জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, 

ভ্রিগোচনের আর কোনও খোজ-খবর পাইয়াছেন কি?” 
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গা ॥. তিনি রাজকার [গারেই াবদ্ আছ্েন। উৎসবের 

এতিন দিন তাহার সদ্ন্ধে বিশেষ কোনকপ তদ্বির হওয়ার 

সন্ততবনা নাই। এক্ষাজন রাধুস্চ।তীর সহিত সাক্ষাৎ 
করির| ছুই একট। পরামর্শ করিব, ইথই অভিগ্রায়। তবে 

অপরাধ গুরুতর |” রর 

রক্ষণ ।_-“শুনেছি, পথেরদুতে রাজনের 'টাকাগুলা লুট 

করে নিয়েছে । সে বেচারার দোষ কি?” ও 

সঙ্গী।_-“সে কথা মিথা। থা । ভ্রিলোচন & চির কতক- 

গুলি নিই লেকের হাতে দড়ি দেওয়ইয়াছেঁ।” 

ব্রাহ্মণ ।--'*সঙ্গের পাইক চারি জর্ন ও নৌকার মাঝিগণ 
দস্ােণ সঙ্গে ষড়ব্ধ কারয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। সে কথা 

[ক শুনে সত্য নয় ??। 

স্।-_-“তাহার! বাধা পড়িয়ছে বটে) কিন্তু বেচারারা 
' নির্দোষ |) 

ব্রাহ্মণ ।--“আপনি কি করিরা জানিলেন 1” 

সঙ্গী।_-“ত্রিলোচনকে বাচাইবার জন্য আমি যে তদ্ির 

করিতেছি, তাহাতেই সমস্ত ব্যাপার জানতে পারিয়াছি। 

সন্ধ্যার সময় ব্রিলোচনের নৌকা যখন ঘ|টে আসিয়া উপস্থিত তয়, 
একট] পাগল সেই ঘাটে বসিয়! গাগল।মি কবিভেছিল। প্রিলোচন 

তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করে। ত্রিলোচনের লোভের 

বিষয় তো আপনা'র অবিদ্বিত নাই ! যতই অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, 

ততই তাহার সঞ্চয়ের তৃমা বাড়িয়া আসিতেছে । ঘাটের সেই 
পাগলটাকে মহাপুরুষ মনে করিয়া, ভ্রিলোচন তাহার চরণে 

টাকার থলি সমর্পণ করে। পাগল--টাকার মর্ব কি বুঝিবে? 

হাত সিএ 

শসম। লা 25. পি তি পিসি লি 
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টাকাগুলা সামনে পাইয়া, 'হা হা? করিয়া বিকট হাঁসি হাসিয়া, 
টাকাগুলাকে সে জলে ছুড়িয়। ফেলিয়! দের ।” 

ব্রাহ্মণ ।--“তার পর ?) 

সঙ্গী।_-“ঞিলোচন যদি সত্য কথা বলিত, সেই রাত্রেই 

ডুবুরি নামাইয়া, জাল ফেলিয়া, যেমন করিয়া হউক, গঙ্গা-গর্ভ 
হইতে কতক টাকার উদ্ধার হওয়ার সন্তাবন৷ ছিল। কিন্তু মিথ্যা 

কথা বলিয়া, সাঙ্গগণকে শুদ্ধ বাধাইয়। দিয়া, ভ্রিলোচন যে. 

অপকর্ম করিয়া! বসিয়াছে, তাহ" প্রায়শ্চিত্ত নাই।), 

ব্রা্ষণ।--“ভ্রিলোচনের কি শাস্তি হওয়ার সম্তাবন]1 !) 

সঙ্গী ।--“এ অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে।” 

্রাহ্মণ ।--“আ।চ্ছা, সেই গাগলটা তার পর কোথায় গেল!” 

সঙ্গী।-“ত্রিলোচনের হাতেও হাত-কড়ি পড়ল, সেও 

গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিল!” 

ব্রাহ্মণ ।--“তার আর কোনও সন্ধান হ'ল না!) 

সঙ্গী।_“কে আর সন্ধান করবে! তার কথাই আর 
উঠল না। দন্থ্যুতে টাকা লুট ক'রে নিয়েছে সেই কথাই প্রবল 

হয়ে দাড়াল।” 

ব্রাহ্মণ ।--“ত্রিলোচন এ সম্বন্ধে কি বলে?” 

সঙ্গী।_“মে যেকি বলে, এখন আর কিছুই ঠিক নাই। 

সে বলে,থলিতে আমার অগন্তি টাঁক। ছিল; পাইক- 

পেয়াদার সে টাকা লুটিয়া৷ লইয়াছে।” 

ব্রাহ্মণ ।_-'“পাইক-পের়াদারা লুটে নিল ?” 

সঙ্গী।__“সে তো তাই বলে। সে বলে)_ মহাপুরুষ আমার 

থলিতে যত বালি পুরে দিয়েছিলেন, তত টাকা হয়েছিল। সে. 
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(টাক! গুণে স্টেষ কর! যায় /না | সনির লোক সব নব লুটে 
' নিয়েছে। তার এই কথাতেই আরও গোল দীড়িয়েছে। রাজ- 

কর্মচারীরা সকলেই তার বিরুদ্ধ হ'য়েছে।” ₹:. 

ব্রাহ্ষণ।--“ত্রিলোচনের তবে বড় বিপদ্দেখ ছি তিনি 

আমার অনেক আশা-ভরসার স্থল ছিলেন ।, কিন্তু তার এই 
বিপদের সময় আমি তার কোনই উপকার করতে পার্লাম না।, 

বড়ই ক্ষোভ ঝুয়ে গেল 1? : 

... সঙ্গী -“আ পনি আর কি ক'রে পারবেন! কালই যখন 

সব যাত্রীদের যাওয়া স্থির হয়েছে, আপনি কি ক'রে সে সুযোগ 

ত্যাগ করেন! ছ্'দিন থাকৃতে না পারলে তো আর কিছু তদ্বির 

কারবার স্থবিধা হয় না!” 

ভট্টাচার্য মহশিয় আগ্রহান্বিত হইয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমি থাকৃলে কিছু সুবিধা হ'তে পার্ত ক"??? 

রদ “আপনি আর কি সুবিধা করতে পারেন? 

পারটা যে রকম হ*য়ে দাড়িয়েছে, তাতে ভ্রিলোচনের উদ্ধার 

পাওয়া ঘের সন্দেহের বিষয় ।” 

ব্রাহ্মণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাগ করিয়। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 

হইয়া রহিলেন। সঙ্গী, ত্রিলোচন বসুর নানা অপকর্মের কথা 

কহিয়া. গেলেন | সে কথার কতক ব্রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিল, 

কতক প্রবেশ করিল না। চিন্তার পর নূতন চিন্তায় তাহার 
প্রাণ আন্দোলিত করিয়। তুলিল। 

কথায় কথায় অপরাহ্ন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাকালে, সভা 

তঙ্গ হইলে, সকলে যখন আপন আপন বাসায় চলিয়। গেলেন, 

তাহাবাও পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। সূন্ধ্যাহছিকের জন্য 

পপি পিল সি ্াটিপ্তাসিত সপ তিশা পািাস্ছি 
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তট্াচার্য মহাশয় গঙ্গার ভীরে গমন করিলেন ৫ তাহার সী, 

ব্রিলোচন বসুর পক্ষে তদ্িরের জন্ত, জনৈক রাঁজ-কর্ধচারীর 

সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিতে গেলেন। 

ফা +ঈ 

নবম পরিচ্ছেদ । 
চন 

বিষম সংবাদ । 

বাহার পুরুযোত্তম-যাত্রার জন্ প্রস্তুত ছিলেন, যথানির্দিষ্ট 

দিনে রাজ-কর্ধ্চারিগণের তত্বাবধানে তাহারা পুরুষোস্তমাতি- 

মুখে যাত্রা করিলেন। পন্মাবতীকে সঙ্ষে লইয়া তাহার 

পিতামাতাও সেই সঙ্গে রওনা হইলেন। 
এদিকে সারস্বত-উদ্সবে সমাগত বিদ্জ্জনগণের বিদায়ের 

বন্দোবস্ত হইতে লাগিল । প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদ্ি সমাপনাস্তে 

মহারাজ লক্ষণ-সেন, জনৈক পারিষদ সহ, আমন্ত্রিত প্রত্যেক 

সাহিত্য-সেবীর প্রবাসে গমন করিয়া আপ্যায়ন করিয়া 

আদিলেন; যথাযোগ্য অতিবাদন-পর্বক প্রত্যেকের নিকট 

আগনার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং 
প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিদায় ও পাথেয় প্রদানের বন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন। 

প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবাস-স্থান 

নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং প্রত্যেকের সহিত একান্তে কথাবার্তা 

কহিবার এবং প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত 
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হইবার সুবিষ্ঠা হইয়াছিল। সকলে সকল কথা নিঃসক্কোচে 

ধলিতে পারিবেন,অপিচ সকলের সপ্তোষ-রিধানে যথাসাধ্য সমর্থ 
হইবেন)_-এই উদ্দেশ্তেই এইভাবে মহারুঞ্গ প্রত্যেকের তত্ব 
লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৮ 

একে একে সকল দেশের সকল “সাহিত্যিকের সন! 
করিয়া, মহারাজ লক্ষণ-সেন মৈথিল-পঙ্ডিত্গণের জন্য নির্দিষ্ট 

আবাস-তবন অভিমুখে অগ্রপর হইলেন। তখন তাহার মন 
নান! চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সভারস্তের পুর্বে 

আতাঁসে তিনি যে কথা শুনিয়াছিলেন, এখন সেই কথা মনো- 

মধ্যে বিশেষ-ভাবে জাগিয়া উঠিল। এক শ্রীধর মিশ্র ভিন 

মৈথিল পণ্ডিতগণের অপর কেহই নবছীপাধিপতির নিমন্ত্রণে 

আগমন করেন নাই। সকলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; 

কিন্তু মামিলেন না কেন? শ্রীধর মিশ্রের পিক্টী তাল করিয়া 
সে কথা তাহার শুনা হয় নাই। এখন সে কথা শুনিবার জন্য 
চিত্ত বড়ই আগ্রহান্ি হইয়া! উঠিল। সেই বাগ্রতার মধ্যে 

্হারাজ লক্ষণ-সেন মৈথিল পঙ্িতগণের জন্য নির্দিষ্ট আবাস- 

তবনে, জ্রীধর মিশরের সঙ্মিধানেঃ উপনীত হইলেন। 

ধর মিশ্রকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস! করিতে হইল না। 

মহারাজকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, শ্রীধর মিশ্র বালকের স্তায় 

কাদিয়া ফেলিলেন। শ্ীধর মিশ্রের ক্রন্দনের কোনও কারণ 

বুঝিতে না পারিয়া, বুঝি বা তাহার প্রতি রাজকর্মচারিগণের 
কেহ কোনরূপ ছববগবহার করিয়াছে অনুমান করিয়া, মহারাজ 

সান্বনা-বাক্যে কহিলেন।-_“আপনার প্রতি কে কি ছুব্যবহার 
করিল? অপনি নির্ভয়ে সকল কথ! প্রকাশ করুন) আমি 



৩২. লক্ষাণ-সেন 

এখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতেছি। স্বাপনি আমার 
পৃজ্য ; স্থতরাং এ রাজ্যের সকলেরই পুজ্য। আমার রাজ্য-মধ্যে 
আপনাকে মনঃকষ্ট দেয়, এমন ছঃসাহস কাহার হইল ? 

আমার অপরাধ মাজ্জনা করুন। আপনি যে দণ্ডের বিধান 

করিবেন, আমি সেই দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিব ।” 

ব্রাহ্মণের ক্রন্দন থামিল না। ব্রাহ্মণ বাম্পগদগদ্দ কে 

কহিলেন_- “মহারাজ! আমার সর্বন!শ হইয়াছে !” 

মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্গণের প্রতি 

এমন ছৃব্য'বহার কি হইল যে, তিনি “সর্বনাশ হইল" বলিয়! 

অনুশোচনার অশ্রজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন ! 

'যে কথা জিজ্ঞাসার জগ্ঠ মহারাজ বাগ্র হইয়! শ্রীধর মিশরের 
নিকট গমন করিয়াছিলেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করার আর 
তাহার অবসর হইল না। 'ত্রাঙ্ণ কেন এমন কথা 

বলিতেছেন ?'-এখন সেই ভাবন।ই তাহার মনকে অধিকার 

করিয়া বসিল। মহারাজ অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা 

করিলেন,_-“কি হইয়াছে, আমায় স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি 

প্রাণ দ্রিয়াও যদি আপনার কষ্টের লাঘব করিতে পার, 

ভাহাঁতেও কুষ্ঠিত হইব ন11” 
মহারাজের এবদিধ সৌজন্যে শ্রীধর মিশ্র অধিকতর বিচলিত 

হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্বধৎ কাদিতে কাদিতে কহিলেন, 
“মহারাজ ! আপনার এত দয় না হইলে, আপনি বঙ্গ-বিহার- 

উড়িস্তার আধিপত্য লাত করিতে পারিবেন কেন? কিন্তু 

আপনার রাজত্বে বাস করিয়া, আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণে 

আসিয়া, আমার অনৃষ্টে এই ঘটিল 1 
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এই বলিয়। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করাঘাত করিলেন । 

মহারাজ কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না; কিন্তু 

বাজ-বয়স্ত মনে মনে একটু হাসিলেন প্রকাগ্ঠে কহিলেন, 

“মহারাজ ! এই পণ্ডিতটী_হয় পাগল, নয় মূর্খ 61” 

মারাজ বরসাকে ক্ষান্ত হইবার জগ্ত এন্গুরোধ করিলেন; 
কিন্ত বয়স্ত সে অনুরোধ না শুনিয়া উত্তর দিলেন,._-"আমি 

যহা বলিতেছি, তাহ] সত্য কি না, শালগপে বিচার করিয়া 

দেখুন! আপনি বলিলেন, আপনি প্রাণ দিয়াও উইার কষ্টের 

লাঘব করিতে প্রস্তুত আছেন) কিন্তু পিওজীর কষ্টের কথা কি, 

তাহ তো তিণি বলিলেন না! আমারধদি আপনি কখনও অমন 
কথা কঠিতেন। আশি নিশ্চয়ই আপনার সিংহাসন, সিংহাসন 
না হউক -রাঁজ্যের একটা অংশও, প্র।থন। করিয়া বসিতাম। 

কিন্ত এমনই মূখ পর্ডিত_যে কিছুই চাহিতে পারিল না!” 

রাজবয়স্য আরও কত কি বাঁলবার চেষ্ট। পাইতেছিলেন। 
তাহার হচ্ছ! হইতেছিল, ভ্রীপর মএকে পাগল প্রতিপন্ন করিয়! 

পূর্বক ব্রাঙ্গণ শিবে 

মহারাজকে সেখান হইতে সরাইয়। লইয়। যাহবেন। কিন্তু 

মহারাজ সেদিকে আদৌ দৃকৃপাত করিলেন না। তিনি 
বয়স্যকে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, পুনরায় ব্রাহ্মণকে 

জিু[স। করিলেন, “আপনি শান্ত হউন ; ক্রন্দন করিবেন ন|। 
আপনার যাহা বক্তব্য আছে, আমায় নিঃসঞ্কোচে বলুন। 

আমার রাজ্য ব্রাহ্মণের মনঃকষ্ট। আমি প্রাণ থাকিতে তাহা 

সহ করিব না। আপনার মনঃকষ্ট্রের কারণ থেই হউক, আমি 

তাহার যথাযোগ্য দণ্ডবধান কারব।” 



৩৪ লম্মমণ-সেশ 

ব্রাহ্মণ '--“আমার আৃষ্টের ফল আমি ভেধগ করিতেছি। 
অপরকে কেন দের তাগী কারব 1” 

বয়স্ত এবার নিব্বাক থাকিতে পাবিলেন ন!; অবসর বুঝিয়া 

উত্তর দিলেন,__“অদৃষ্টের ফল বলিয়াই যার বুঝিয়াছেন, তবে 
ঠাকুর, মহারজকে দেখে এত ঘট; করে কাদ] হচ্ছে কেন ?” 

বয়স্তের কথায় বাধা দিয়া মহারাজ পুনরায় ব্রাহ্মণকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন,-“আপনার কি হয়েছে, আপনি বলুন। 

আমার (বিনীত প্রার্থনা, আমায় সকল কথা৷ অকপটে বলুন ।”। 

মহারাজের যুখে বিনীত প্রার্থনার কথ। শুনিয়া, শ্রীধর মিশ্র 

অনুতপ্ত হইলেন। উদ্বেগের সাহত কহিতে লগিলেন,- 

এমহারাঞজ ! আমার বিপদের কথা আপনাকে বলিয়৷ আপনাকে 

উদ্দিগ্র করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া 

আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া] উঠে; আমি. আত্মভাব গোপন 

করিতে অসমর্থ হই। তার পর, আপনার করুণাপূর্ণ বাক্য 
শ্রবণ কারয়।, আমার ছুঃখের কথ। আপনাকে বলিবার জন্য' হৃদয় 

স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।? 

মহারাঞ।--“আপনার কি বলিবার আছে, বলিয়া যান। 

আপনার কি বিপদ,শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছি।” 

ব্রাহ্মণ ।_-“সারম্বত উৎসবে মিথিলার বছ সাহিতা-সেবী 

পণ্ডিতকে মহারাজ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র এই 

নগণ্য শ্রীধর মিশ্র ব্যতীত মিথিলার আর কোনও সাহত্য- 

সেবীই আএনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই ।” 

রাজবয়স্য বাধা দিয়া কহিলেন,_“কেন-কেন আসেন 

নাই? নিমন্ত্রণে কি কোনও ক্রুটি হইয়াছে ?” 
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ব্রাহ্মণ বানা, । নিম্রণে কোনও ভরি হয় নাই। 
মিথিণাধিপতি রাজা জয়সিংহ এই সারম্থত উৎসবে প্রতিবাদী 

হইঘাছেন। তিনি বলেন,'সাহিত্যের উৎ্সাহ-দান জন্য 

মিথিলা চির-প্রসিদ্ধ ; সুতরাং নবদীপের সাংস্বত উৎসবে 

মিথিলার সাহিত্যিকগণ কেহ যোগদান করেন, ইহা তাহার 

অভিগ্রেত নহে । রাজা জয়দিংহ ঘে।যণ। এ্রচার দ্বার নিমান্ত্রিত 

পর্ডিতদিগকে নবদ্ধীপে আনিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন ।” 

রাজবয়স্য 1--«কি স্গর্ধী! মিথিলা নবদ্বীগাধিগতির অধীন 

রাজ্য। নবদীপাধিপতির অধীন হইয়।ও জরসিংহের এতদূর 

স্গদ্দী! মহারাজ! ব্রাহ্মণের আর কোনও কথা শু।নবার পুর্বে 

জয়াসংহকে উপযুক্ত শ।ভ্তি-দনের ব্যবস্থা করুন|” 

বয়স্যকে শান্ত করিবার ভগ্য মহার!ঞগ কাগলেন.-“বিচলিত 

হইও লা) তুমি ক্ষান্ত হও।” শরীর মিএকে ক্ষ করিয়া 

 বণিশেনঃ--“অগরে না৷ অ|সিয়াছেন, ন।-হ আ!(মিয়াছেন। তজন্য 

অ|পনার ব্যাকুনতার কারণ কি? বাজা জরাসংহের আদেশ 

মানত মা করিয়া এখানে আগমন করায় আপনার গ্রাত কোনবপ 

অত্য]চ|র হইবে ধঁলয়া আপনার শোধ হয় আশষ্ষ। হইয়াছে। 

তই বোধ হয় আপনি বিচলিত হইয়। পড়িয়াছেন। কিন্ত 

অ(পনার প্রাত যাহাতে কে।মরূপ অত্যাচার না হয়, বাজ! 

গরসিংহকে আমি তাহা বলয় পাঠাইব। আপনি তজ্জন্ত 

অথুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।” 

্রাহ্মণ।-- “মহারাজ! আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ, করিয়াছিলাম ; 

না অ|সিলে পাছে প্রত্যবায়তাগী হইতে হয়, তাই আপিয়াছি। 

কিন্তু মহারাজ, নিমন্ত্রণে আসিয়। আমার সর্বনাশ হইয়াছে।” 
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ব্রাহ্মণ পুনরায় কাদিতে লাগিলেন । রাজবয়স্য বিরক্তির 

ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,_“ঠাকুর! বলেই ফেল নাঁ_ 

কথাটা কি? অত বিনিয়ে বিনিয়ে ব'ল্তে গেলে, চ'ল্বে কেন? 

সময় নষ্ট করে তোমার কীাছুনি শুনৰার জন্য কে বল দাড়িয়ে 

থাকৃবে ?” 

বয়স্যের উক্তিতে বিরক্তির ভাব প্রকাশ কারয়৷ মহারাজ 

ব্রাঙ্গণকে কহিলেন,-“ঠাকুর! এ বাতুলের কথায় আপনি 

কর্ণপাত করিবেন না। আপনার কি হইয়াছে, আমায় বলুন ; 

আমি অবশ্তই তাহার প্রতিকার করিব।” 

ক্রন্দন সম্ধরণ করিয়। ব্রাঙ্ষণ কহিলেন," মহারাজ! 

প্রতিকার আর কি করিবেন ! রাঁজাজ্ঞী অমান্য করিয়া নিমন্ত্রণে 

'চলিয়৷ আসায় রাজ] জয়সিংহ আমার বাড়ী-ঘর পুড়ইয়। 

দিয়াছেন; আমার শ্ত্রী-পৃত্র বন্দী । এই ছুঃসংবাদ লইয়] 

এইমাত্র গোপীনন্দন অ।মার নিকট উপস্কিত হইয়াছে। 

মহারাজ! আমায় রক্ষা করুন|”. 

গোপীনন্দন পার্থেই উপষ্ঠিত ছিল। মহারাজের আদেশ 

পাইয়া গোপীনন্দন সকল কথা গুজ্ঞ'ন্পুঙ্গ বর্ণন করিল! কি 

করিয়া ঝাড়ীঘর লুষ্ঠিত হইল, কেমন করিয়া ঘর-ছুয়ার 

জালাইয়া দিল, কি ভাঁবে কেমন করিয়া শ্রীধর মিশরের পত্ী ও 

পুত্র বন্দী হইল এবং কি উপায়ে গোপীনন্দন নবদ্বীপে পলাইয়া 

আসিল- মহারাঞ্জ সকল কথাই একে একে গোপানন্দনের 

নিকট শ্রবণ করিলেন। 

শ্রীধর মিশরের বাড়ী-ঘর লুষ্ঠনের এবং আপনার পলায়নের 

্তাস্ত বন করিয়া, গোপীনন্দন আরও কহিল।_“মথিলায় 
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কি অত্যাচার আঁরস্ত হইয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণ অবিলষেই 

আপনি জানিতে পারিবেন । মিথিলায় আপনার যিনি প্রতিনিধি 

ছিলেন, তাহার নিকট হইতে পত্র লইয়া দূত আসিয়াছেন। 

দূতের নিকট আপনি সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। রাজা 

জরসিংহের আদেশে মিথিলা স্থিত আপনার প্রতিনিধি এক্ষণে 

বন্দী অবস্থায় আছেন ।” 

“মিথিলার প্রতিনিধি বন্দী 1”_-গোপীনন্দন এ কি বলিল 

মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি 

বাঙ্গণকে সান্তন! করিঘা কহিলেন,_“আপনি আপাততঃ" স্থির 

হউন। যে বিষয়ে বেরূপ সুব্যবস্থা প্রয়োজন, আমি শীঘ্রই 

তাহার বিহিত করিব ।” | 

রাজবর়স্য আশ্তর্যযান্থিত হইয়া কহিলেন,_“প্রতিনিধি 

বন্দী! কেন বন্দী হইলেন ?” | 

গোপীনন্দন কহিতে লাগিলেন,_“বাঢ-দেশের কেন্দুবিত্ 

হইতে মহারাজের এক প্রজা] সন্ত্রীক ৬কাশীধামে গমন করিতে- 

ছিলেন। বাজ জরসিংহ তাহাদিগকে বন্দী করেন। বন্দী, 

আকুলি-ব্যাকু'ল প্রকাশ করিয়া, মুক্তির প্রার্থনা জানাইয়া, 

বলিতেছিল,_“বন্দিতাবেই আমাদিগকে কাশীধামে শইয়! 

যাউন, বন্দিভাবেই আবার কাশীধাম হইতে ফিরাইয়া আন্ুন। 

আমর! কেবল একবর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়। দেখিয়] 

আসিব,আমাদের মণি সেখানে আছে কি না?” 

রাজবয়স্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ_-“মণি আবার কি? 

তারাও পাগল ন। কি?” 

গোপীনন্দন।_-“না_তারা পাগল নন। আমিও তখন 
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সেখানে উপস্থিত ছিলাম। জি সকল কাই জানিতে 
পারিয়াছি। সেই ব্রাঙ্মণ-্রহ্ষণীর নয়নমণি--একমাত্র পুত্র- 

উপনয়নের পরদিনই নিরুদেশ হয়। প্রভাতে নিদ্রাতঙ্কের পর 

ত্রাঙ্গণ দেখেন, দরণ্তীগৃহ শূন্য গড়িয়া আছে। তাহাদের স্েহের 
মণি কোথায় চণিয়। গিয়াছে । কয়েক মাস অনুসন্ধানের পর 

লোক-পরম্পরায় জাণিতে পারেন, তাহাদের পুত্র দণ্ীর বেশে 

বিশ্বেখরের মন্দিরে অবস্থান করিতেছে । পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া 

আনিবার জন্যঃ অন্ততঃ একবার দেখিবার অভিপ।/র, তাহার! 

বারাণসী-ধামে গমন করিতেছিলেন।” 

রাজবয়স্য ।_“একমাত্র পুত্র গৃহত্যাগী ; তাহার সন্ধানে 

ত্রাহ্মণ-ব্রাঙ্গণী কাঁশাধামে যাইতেছেন; রাজ! আয়সিংহ 

তাহাদিগকে বন্দী করিলেন কি অপরাধে ?--আর মিথিন্তার 

প্রতিনিধিই বা সে জন্য বন্দী হইলেন কেন ?) 

কাশী-যাঞ্র। ব্রাঙ্গণ-ত্রম্ষণীর কথা শুনিয়া, তাহার নিরুদ্দিষ্ট 

পুত্রের অন্বেষণে কাশীধামে যাইতেছেন_অবগত হইয়া, 

মহারাঞ্জের চিত যেন একটু চঞ্চল হইল। ভিনি বিস্তারিত- 

ভাবে সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্তু 

গোগীনন্দন সকল বিষয় ভালরূপ বলিতে পারিল না। মহারাজ 
কহিগেন,_“দুত আসিয়াছেন? তাহার নিকটই সঠিক বিবরণ 

অবগত হওয়া] যাইবে ।” 

শ্লীধর মিশ্রের নিকট বিদায় লইয়।, তাহার সেবা-গশুঞ্রষার 

বন্দোবস্ত করিঘা. মহারাজ যখন বাজভবনে প্রবেশ করিবেন, 

সন্মুখেই মন্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে মিথিলার 

প্রতিনিধির দুত উপস্থিত ছিলেন। তাহার! মহারাজের আগমন- 
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প্রতীক্ষায় অপেঞ্া করিতেছিলেন। মহারাজকে সম্মুখে দেখিয়া 

তাহার। যথারীতি অভিবাদন করিলেন । মন্ত্রী কহিলেন,__ 

“মহারাজ! মিথিলা হইতে বিষম সংবাদ আসিয়াছে। 

আপনার প্রতিনিধি বন্দী। দূত সংবাঁদ লইয়া উপস্থিত। বিশেষ 
পরামর্শের প্রয়োজন ।” 

মন্ত্রী মহাশঘকে ও মিথিলা! হইতে আগত দৃতকে সঙ্গে 
লইয়া, সকল বিষয় শুনিবাঁর জন্য, মহারাজ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে 

প্রবেশ করিলেন। 

দশম পরিচ্ছেদ । 
শি বত ---77 

দরবার। 

পরদিন অপরাহ্ে দরবার বসিল। 

গ্রাসাদের পার্খে বদুর-বিস্তৃত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণ 
মধ্যস্থিত একটা সু্ৃশ্ত অট্টালিকায় দরবার বসিত। প্রাসাদের 
পশ্চিম তোরণ-দ্বার হইতে একটি সরল গ্রশস্ত রাজপথ-_-সেই 
দ্রবার-ভবনে গিয়া সন্মিলিত হইয়াছিল। দরবার-ভবনের 

তিন পার্খে_ উত্তরে, পূর্ব, পশ্চিমে অন্যান্য যে সকল সৌধ 
বিরাজমান ছিল, তাহার কতকগুলিতে বিচারালয় বসিত, 
কতকগুলিতে প্রহরিগণ অবস্থান করিত, অপর কতকগুলির 

কোনটিতে কোযাগার, কোনটীতে বিগ্ভালয়, কোনটীতে 
চতুষ্পাঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিচার-বিতাগের, শিক্ষা 

বিভাগের, রাজস্ব-বিভাগের) শাসন-বিতাগের প্রধান প্রধান 



৪০ লঙ্ষমণ-সেন। 

কাধ্যালয়-সমূহ দরবার-ভবনের এ তিন দিক বেষ্টন করিয়া 
ছিল। দরবার-গৃহের দক্ষিণ দিকে-সেই সরল প্রশস্ত রাজ- 
পথের দক্ষিণ পার্থে_দেবালয়, নাটমন্দির, অতিথিশা লা, অন্নসত্র, 

জলসত্র প্রভৃতি বিদ্বমান ছিল। পথের ছুই পার্খের বিচিত্র 
অট্টালিকা-সমূহে সেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের অপূর্বব শোতা-সব্র্ধন 
করিতেছিল । 

অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহরে, রাজভবন হইতে দরবার-গৃহ পর্যযত্ত 
সেই সরল প্রশস্ত রাজপথের ছুই পার্খে, উন্মুক্তকুপাণকর 
স্থসজ্জিত সৈনিকপুরুষগণ দণ্ডায়মান হইল। দরবার-মণ্ডপ 

বেষ্টন করিয়াও চারিদিকে প্রহরিগণ সুসজ্জিত রহিল। রাজ- 

পথের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী সেন্ঠগণ 

_ অশ্বচালনা৷ করিতে লাগিল। 
দরবার বসিবার কয়েক দণ্ড পুর্ব হইতেই প্রধান প্রধান 

রাঁজকন্মচার্িগণ এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ দরবার-মগ্ডপে উপস্থিত 

হইয়। স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। 

দরবার-তবনের দ্বারোর্ধ-তিতিমূলে আত্্শাখা ও পুগুচ্ছ- 
বিলঘিত ; প্রবেশ-ঘবারের উতয় পার্খে পূর্ণকুস্ত ও কদলীবৃক্ষ 
লুরক্ষিত। যে প্রকোষ্ঠে দরবার বসিবে, তাহ] অতি-বিস্তৃত 

এবং বিচিত্র-কারুকার্য্য-সমন্বিত। প্রকোর্ঠাত্যন্তরে সহআধিক 

ব্যক্তির বসিবার সুসজ্জিত আসন। উপরে নুবর্ণ-খচিত রেশমী- : 

ঝালর-বিমগ্ডিত চন্দ্রাতপ। 

প্রকোষ্ঠে প্রবেশব-মাত্র প্রথমেই সিংহাসনের প্রতি দর্শকের 

দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উচ্চ-মঞ্চোপরি, যণিমাণিক্য-খচিত সেই 
সুবর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত । সিংহাসঃদর দক্ষিণ-পার্ে, অপেক্ষাকৃত. 

শট পাস পিসি সপস্পসস্্অ সপ ৯ এপি সি সিসি সপ পসরা জাল 

০৫০ "০0: 



দরবার। ৪১ 
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উচ্চ-স্তরে, ব্রাহ্মণাগণের বসিবার আসন। সেগুলিও সিংহাসন- 

সবৃশ শোতা-সম্পন্ন। গুরু, পুরোহিত এবং বিশিষ্ট পঞ্ডিতগণ 

সেই আসন সমলঙ্কত করিয়া থাকেন। পিংহাসনের বাম-পার্ে 

মন্ত্রিগণের, সেনাপতির এবং রাজ-সদস্যদিগের বসিবার আসন। 

মে আসনগুলিও সমধিক ওঁজ্ববল্য-সম্পন্ন। তবে সিংহাসন 

অপেক্ষা সেগুলি সামান্ত নিয়স্তরে অবস্থিত। সিংহাসনের 

সম্মুখে সরল পথ। সে পথ পষ্টবস্ত্রম্ডিত। পথের ছুই পার্থ 

আসন-সযূহ সুসজ্জিত। পদো(িত সন্ত্রম অনুসারে প্রাদেশিক 

শাসনকর্তুগণ, রাঁজকর্শ্চারিগণ এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সেই 
আসনে উপবেশন করিয়া! থাকেন। 

দরবারে মহারাজ লক্মণ-সেনের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে 

প্রাসাদ-সন্নিহিত ছৃর্ে পাচটী তোপধ্বনি হইল। তোঁপধ্বনি হইবা- 

মাত্র দরবারে সমাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন। 

অল্পক্ষণ পরেই ঘনঘন শঙ্খর্যনি ও উনুধবনিতে রাঁজপুরী 

মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবদ্ধিজে প্রণতি-পূর্বক, দ্বাব্রিংশ জন 
সুসজ্জিত বাহনবাহী চতুর্দোলোপরি সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়া, মহারাজ লক্ষমণ-সেন দরবারভবন অভিযুখে যাত্রা! 

করিলেন। ছত্রধারী পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের 
মস্তকের উপর স্বর্ণছত্র ধারণ করিল; ব্যজনকারিছ্য় উভয় পার্থ 
দণ্ডায়মান হইয়। চামর ব্যজন করিতে লাগিল। দরবার- 

মণ্ডগাতিমুখে অগ্রসর হইবার সময় পথিপার্থে যেখানে যে 
দেবমন্দির সম্মুখে পড়িল, সেই স্থানে অবতরণ করিয়া দেবতার 

উর্বণে প্রথতি-পূর্বক মহারাজ নির্মাল্য-পুষ্প গ্রহণ করিলেন। 

মহারাজ যখন দরবার-মণ্ডপে উপনীত হইলেন, “জয় মহারাজ 



৪২ লক্ষমণ-সেন 

লক্মণ-সেনের জয়? নিনাদে দরবার-ভবন প্রন্তিধ্বনিত হইল। 

মমাগত ব্যক্তিবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া! মহারাজের প্রতি স্বর্ধনা 

জানাইলেন। শরীর-রক্ষিগণ গশ্চাদন্থগমন পূর্বক মহারাজকে 
সিংহাসন-সা্নিধ্যে গৌছাইয়! ছিল। | 

সিংহাসন সমীপে গমন করিয়। মহারাজ লক্ষণ-সেন প্রথমেই 
গুরু-পুরোহিত ও ব্রাঙ্গগগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন) ব্রাঙ্মণগণ 

সকলেই ধান্তদুর্বাদি দারা আশীর্বাদ জানাইলেন। অতঃপর 
ত্রান্মণগণের আদেশক্রমে মহারাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 

তখন ভাট ও স্বতিবাদকগণ যঙ্গলাচরণ পূর্বক মহারাজের 

স্বতিগান আরম্ত করিল। 

স্ততিগান সমাপ্ত হইলে, মহারাজ লক্ণ-সেন সতাস্থ সকলকে 

সম্বোধন করিয়া বিনীত-ম্বরে কহিলেন, “আজ যে জন্য দু- 

বারের অধিবেশন হইয়াছে, আপনার! অনেকেই তদ্বিষয় অবগত 

আছেন। আপনারাই এ রাজ্যের বল-বুদ্ধি-তরসা ৷ আপনাদের 

সহায়তা-বূপ স্তম্ভের উপর এই রাজ্য-সৌধ দণ্ডায়মান। নবদ্বীপ 
রাজ্যের সম্মান-সন্ত্রম-গৌরব-_সকলই আপনাদের সাহায্যের 
উপর নির্ভর করিতেছে । আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে রাজ- 

পদে প্রতিষিত রাখিয়। আপনারাই যে সুশৃঙ্খলায় রাজকার্য্য সম্পর 

করিতেছেন, অগৎ তাহ! প্রত্যক্ষ করিতেছে । অগ্য যে জণ্ত এই 

দরবারের অধিবেশন হইয়াছে, আপনাদের প্রধান অমাত্য 

শ্রীমান্ রঘুদেব তদ্বিষযয় বিস্তৃততাবে বর্ণন করিবেন। তাহার 

মুখে সমস্ত অবগত হইয়া; যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, 
আদেশ করিবেন। রাজ্যের মান-সন্রম-গৌরব-গ্রতিষ্ঠী রক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়ে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য।” 
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এই বলিয়া! মহারাজ লক্মণ-সেন প্রধান আমাত্যকে দরবার- 

আহ্বানের কারণ-পরম্পর। বিবৃত করিতে কহিলেন। 

সতাস্থ সকলকে সঙ্দোধন করিয়া প্রধান অমাত্য বঘুদেব 

করিলেন,-“আজ যে বিষয়ের জন্য এই দব্রবার আহ্ত হইয়াছে, 
তাহার উপর নবদ্বীপাধিপতির। কেবল নবদ্বীপাধিপতিরই বা 

বলি কেন-_ আপনাদের সকলেরই, মান-সন্্রব-গৌরব সম্পূর্ণ- 
ভাবে নির্ভর করিতেছে । বিশেষ কোনও মস্তব্য-প্রকাশের 

আবশ্তক নাই। আমাদের মিথিলাস্থিত প্রতিনিধির নিকট 

হইতে যে পত্র আসিয়াছে, সেই পত্রথানি পাঠ করিতেছি। 

সেই পত্রের মন্খ অবগত হইলেই অগ্ভকার দরবারের খরুত্ব 

আপনার! উপলব্ধি করিতে পাপ্সিবেন।” | 
এই বলিয়া রঘুদেব সেই পত্রখানি পাঠ করিতে আরন্ত 

করিলেন। সেই পত্রঃ_ 

“আজ আমি রন্দী! অনেক কৌশলে এই পত্রখানি 
পাঠাইতে পারিলাম। 

“মিথিলার রাজ জয়মিংহ এখন আর নবদ্বীপাধিপতির 

প্রাধান্ত স্বীকার করিতে প্রম্তত নহেন। অধিকত্, তিনি নব- 

ঘবীপাধিপতির রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। 

কি কারণে আমি বন্দী হইয়াছি, তদ্িষয় অবগত হইলে, রাজা 

জয়দিংহের দাস্তিকতা ও উচ্ছজ্খলতার পরিচয় গাইবেন। 
“তীর্ঘযাত্রিবাহী কয়েকখানি নৌক] নবদ্বীপাধিগতির প্রহরি- 

গণের তত্বাবধানে রী কাশীধাযা তিমুখে অগ্রসর হইতেছিন। 
রাজা জয়সিংহের আদেশে সেই সকল নৌকা লুষ্টিত এবং 
ভাহার অরোহিগণ বন্দী হয়। নৌকার প্রহরিগণ নবদ্বীপাধি- 



৪8 লন্মমণ-সেন। 
ভিপি তে এসির আনছি রসি এস আসি রি সাতটি ৭ এ সিরা সিতি উপ 

পতির নাম উল্লেখ করিগ্াছিল। কিন্তু রাজা জয়সিংহ তাহাতে 

কর্ণপাত করেন নাই। কেন্দুবিব গ্রামের অধিবাসী, মহারাজের 

গ্রজ! ভোজদেব, তাহাকে ও তাহার সহধর্শিণীকে কাশীধামে 
পৌছাইয়া দিবার জন্য, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়াছিলেন । 
কিন্তু রাজ। জয়সিংহ তাহাতে বিদ্রপোক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, 

--“তোমর। নবদ্বীপাধিপতির তত্বাবধানের উপর নির্ভর করিয়। 

তীর্ঘযাত্রায় অগ্রসর হইয়াছ; যদি তাহার ক্ষমতা থাকে, তিনি 

আসিয়া! তোমাদিগের উদ্ধার-সাধন করিতে পারেন ।? 

*“তীর্ঘযাত্রিগণের অবরোধের সংবাদ যখন আমার নিকট 

আসিয়। উপস্থিত হয়,আমি রাজ জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। 

কেন্দুবিহ্ববাসী ভোজদেব আমার সন্মুথেই বাজা জয়সিংহের 
নিকট কাঁকুতি-মিনতি জানাইতেছিলেন। রাজা জয়সিংহ তাহাকে 

যে উত্তর দেন, তাহাতে আমি অপমান বোধ করি এবং ছুই এক 

কথা বলিবার চেষ্টা পাই। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি 
আমাকে বন্দী করিবার আদেশ দেন। আমার শরীর-রক্ষিগণ 

আমাকে উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত ছিল; আমি ইঙ্গিত করিলে, 

আমার উদ্ধারের জন্য তাহারা প্রাণদানে কুষ্ঠিত হইত না; কিন্ত 

রাজা জয়সিংহের সৈন্ঠবল প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া 

অকারণ কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তির বিনাশ-সাধন কর্তব্য নহে 

বুবিয়া। আমি তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে পরামর্শ দিই। ফলে 
আমার রক্ষিসৈম্ঠগণও বন্দী হইয়াছে। 

অন্ঠান্য ঘটন] পত্রবাহক দৃতের যুখে অবগত হইবেন।” 

পত্রধানি পাঠ করিয়া! রঘুদেব আরও বলিলেন, -“আর একটা 

ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। মহারাজের অনুঠিত সারস্বত 
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উৎসবে মিথিলার সাহিত্য-সেবী প্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া 

ছিলেন। কিন্ত রাজ] জয়সিংহের আদেশে তাহারা সে নিমন্ত্রণ 

উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধিক বলিব কি মিথিল। 

হইতে পণ্ডিত শ্রীধর মিশ্র নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন 

বলিয়া, রাজ। জয়সিংহ তাহার বাড়ীঘর পুড়াইয়। দিয়াছেন এবং 

_ তাহার স্্রী-পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। গগ্ডিত শ্রীধর 

মিশ্র এই দ্রবারেই উপস্থিত আছেন। তাহার আত্মীয় 

গোপীনন্দন সেই দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছেন।” 

ক্ষেপে জয়সিংহের দুর্ব্যবহাঁরের বিষয় আলোচনা করিয়া 

রঘুদেব উত্তেজিত কঠে কহিলেন,-“নবন্ধীগাঁধিপতির এই 

অপমান আমাদিগের জীবন থাকিতে আমরা সহ করিব কি? 

যে মিথিলা জয় করিতে গিয়া মিথিলায় নবদ্বীপাধিপতির বিজয়- 

পতাক। উড্ডীন করিয়া, পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকের অস্ত্রে ্বগীয় 

মহারাজ প্রাণদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন॥ আর পিতৃ- 

প্রাণের বিনিময়ে যে ঝাজ্য রাজচক্রবত্তাঁ মহারাজ লক্ষণসেনের 

অধিকার-তুক্ত হইয়া! আসিয়াছিল; সেই রাজ্যের সামান্য এক- 

জন অধীন রজার নিকট এ দুর্বযবহার_এ অবমাননা কখনও 

কি সহ্ করা যায়? ধন্মরক্ষার জন্য প্রাণদান হিন্দুর পক্ষে 

তুচ্ছ কথ । যদ মিথিলার আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, এ রাজ্যের 

কোনও হিন্দু প্রজা শ্রীভ্রী৬কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের সন্িধানে 

গমন করিতে যদি এইরূপভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে 

হিন্দুর ধর্মকর্ম সকলই লোপ গাইতে চলিল-বলিতে হইবে। 

ধর্শ-রক্ষার__বিধি-রক্ষার উপায়-বিধান করিতে হইলে, আত্ম- 

সম্মান অক্ষ রাখিতে হইলে, আমাদের কি করা কর্তব্য 1” 



৪৬ লক্ষাণ-সেন। 

সতাস্থ সকলেই তারম্বরে বলিয়া উঠিলেন্,-'দুষ্ট জয়- 

সিংহের উপযুক্ত দ্্ডবিধান একান্ত আবগ্ক। এজন্য আমরা 

সকলেই প্রাণদানে প্রস্তুত আছি ।” 

মহারাজ লক্ষমণ-সেনের অনুযতিক্রমে রঘুদেব ঘোষণা-প্রচার 

করিলেন,_-“বিদ্রোহী রাজা জয়সিংহকে প্রথমে নবদ্বীপে 

ডাকিয়। পাঠান হউক। তিনি যদি নবদ্বীপে আসিয়া আপনার 

রুতকর্মের উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে ন| পারেন, তাহার প্রতি 

যথাযে|গ্য দগড-বিধান করা হইবে । যদি তিনি নবদ্বীপাধিপতি 

আহ্বানেও নবদীপে না আসেন, তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া 

আনিবার জন্গ মিথিলায় সৈন্ঠদল প্রেরিত হইবে। এক দিকে; 

নবদ্বীপে আসিবার জন্য আদেশ-পত্র প্রেরিত হউক ; অন্য দিকে, 
মিথিলা-অভিমুখে সৈন্দল অগ্রসর হইতে আরস্ত করুক |” 

সেই ব্যবস্থাই সকলে সমস্বরে অনুমৌদন করিলেন। 

মহারাজ লগ্ণ-সেন স্বয়ং যুদক্ষেত্রে যাত্রা করিবার জন্য ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। 

সং র্ 
১ 

একাদশ পরিচ্ছেদ | 

বিচারে । 

কয়েক দ্রিনের মধ্যেই ব্রিলোচনের বিচার শেষ হইল। 

ব্রিলোচনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তিনি যে কেবল 

রাজকোষের অর্থ অপহরণের জন্য অভিযুক্ত, তাহা! নহে; 
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তাহার আরও পানা গুরুতর অপরাধের বিষয় বিচার-ক্ষেত্রে 

প্রমাণিত হইল। ব্রাজকর্মচারিগণের অনেকেই তাহার বিরুদ্ধ 

পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার বিক্দ্ধের কোনও 

অভিযোগেই অপ্রমাণিত রহিল না। 

ব্রিলাচনের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিধোগ দীড়াইল 

_ বাজ]! জয়সিংহের সহিত ষড়যন্ত্র । বাজ জয়্সংহের নিকট 

উৎকোচ গ্রহণ করিয়। তিনি জরসিংহকে নবদ্ীগ-বাজ্যের 

গুপ্তসমাচার প্রদান করিয়াছিলেন ;-বিচার-ক্ষেত্্ে তদ্বিষয় 

নগ্রমণ হইল। 

ত্রিলোচন আশ্মরক্ষার পক্ষে কোনই চেষ্টা করিলেন না। 
সকল কথার উত্তরেই তিনি বলিতে লাগিলেন১-“টাকা 

টাকা-টাকা! যত ধুলা, তত টাক]! মহাপুরুষ অগণিত 
টাক1 ক'রে দিয়েছিলেন । রাজ-কর্ণচারীরা সব লুটে নিয়েছে ।” 

এ ভিন্ন ভ্রিলেচন আর কোনও কথাই কহিলেন না। 
ত্রিলোচনের আম্মীয়-স্বজন ছুই এক জন তাহার পক্ষে 
তদবির করিবার চেষ্টা গাইলেন বটে; কিন্ত সে তদ্দিবে 

কোনই ফল হইল না। বিচারপতি ত্রিলেচনের প্রাণণ্ডের 

আদেশ দিলেন। & 

ত্রিলোচন দণ্ডাদেশ অবিচনিত-তাবে শ্রবণ করিলেন। 

দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াও বিচারক ত্রিলো০নকে জিজ্ঞাস। 

করিলেন,-“তোমার কিছুই বলিবার নাই কি? বর্দি কিছু 
বলিবার থাকে, এখনও বলিতে পার।” 

ত্রিলোচন ভাগীরথীর দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন,-- 
“এ মহাপুরুষ! এ তিনি গঙ্গার জলে ঝশাপ দিলেন।” এই 



৪৮ লক্ষণ সেন। 

বলিয়া পুনরায় “যত ধৃলা, তত টাকা? ইত্যাদি প্রলাপ-বাক্য 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 

ত্রিলোচনের তাঁধ দেখিয়া, কেহ কহিলেন,_-*উহার : 
মস্তিফষ বিকৃতি ঘটিয়াছে; কেহ কহিলেন+_বেটা কি, 

বদমাঁয়েস। বেটা এখন আবার কেমন পাগলামির ভাঁণ আরপ্ত 
করিয়াছে! 

নানাজনের নানা কথা কর্ণে প্রবেশ করায় ভ্রিলোচন 

উত্তর দিলেন,_“মহাপুরুষ যদি জল হইতে উঠেন, আমি 
প্রলাপ বকিতেছি--কি সত্য বলিতেছি, আপনিই প্রমাণ হইয়। 

যাইবে ।” কিন্তু ব্রিলোচনের সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল 

না। সে কথা বাতাসে মিশিয়া গেল। 

আত্মরক্ষার পক্ষে ব্রিলোচন কোনই উত্তর দিতে পারিল 

না'-এবছিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া! বিচারক ত্রিলোচনকে 

কারাগারে লইয়া! ষইতে আদেশ দিলেন। 

হস্তপদ্দবদ্ধাবস্থায় ত্রিলোচন কারাগারে প্রেরিত হইলেন। 

যথাসময়ে ভ্রিলোচনের দগডাদেশ-পত্র মহারাজ লক্ষমণসেনের 

অনুমোদনের জন্য পাঠানঞহইল। মহারাজ কর্তৃক সে আদেশ 

অনুমোদিত হইয়। আস পর্য্যস্ত ব্রিলোচন কারাগারেই আবদ্ধ 

রহিলেন। শীগ্ুই ত্রিলোচনের ইহলীল! সাঙ্গ হইবে, ব্রিলোচন 
তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। | 

ত্রিলোচনের যথা-সর্বস্ব রাজ-সরকারে বাজেয়াণ্ড হইল। 
ত্রিলোচনের পরিবারবর্গ একরূপ পথের ভিখারী হইলেন। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

চনহ (০ 

পথে। 

পন্মাবতীকে সঙ্গে লইয়৷ পন্মাবতীর পিতামাতা পুরুষোত্তমে 

পৌছিলেন। পথে প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হইল। 
পেই এক মাস কাল যে কত উদ্বেগে-কত বিভীষিকায় 

কাটিল, তাহার ইয়ত্ত| হয় না । 

দুর পথ। বড়ই ছুর্গয। পথে-কত বন, কত উপবন, 
কত পাহাড়, কত প্রান্তর, কত খালবিল, কত নদনদী ! দৃবে 

মাঝে মাঝে নগর-গ্রাম আছে বটে; কিন্তু পথের ছুর্গমতার 

মধ্যে তৎসমুদায়ের স্বৃতি আপনিই মলিন হইয়। পড়ে। বিশেষতঃ, 
গথিপার্্স্থিত অধিকাংশ গ্রাম-নগরেই বাত্রিগণকে রাত্রিবাস 

করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তৎসমুদায়ের সহিত পরিচিত 

হইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে নাই। মাঝে মাঝে আট দশ 

ক্রোশ অন্তরে এক একটা "টি, আছে। বনপথ ও মা 

অতিক্রম করিয়া, যাত্রীরা সেই 'চটিতে" আশ্রয় লয়। চটিগুলি 

যাত্রীদের আহারের ও বিশ্রামের স্থান। মরুভূমির মধ্যে যেমন 
কচিৎ কোথাও বৃক্ষলতাদিপূর্ণ উর্ধর ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়, 

সেই দুর্গম পথের মধ্যে চটিগুলি যাত্রীদিগের সেইরূপ মাশরয়-স্থল 

মধ্যে পরিগণিত । 

বাঙ্গালার সীমাঁন! পার হইয়। যাত্রিগণ প্রথমে যে চটিতে 
উপনীত হন, “গড়ের চটি” নামে তাহা প্রসিদ্ধ। সেই চটির 



৫০ লক্ষষণ-সেন 

আট ক্রোশের মধ্যে আদৌ জনপদাদ্দি দৃষ্ট হয় না। বনু 
নিবিড় জঙ্গল, বনু অনুর্বর উষর ক্ষেত্র, বহু উচ্চ-নীচ বন্ধু 

পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়! এই চটিতে পৌছিতে হয়। 
পথের কোথাও দিবাভাগেই ব্যাপ্র-ভল্লংকের দর্শন-লাভ 

ঘটে, কোথাও বন্যহস্তীর বিভীষিকায় প্রাণ চমকিয়! উঠে, 
কোথাও দম্যু-তস্করের আতঙ্কে হৃদয় অবসন্ন হয়। এই প্রকার 

নানা-বিতীধিকাময় আট ক্রোশ পথ অতিক্রম কনিলে “গড়ের 

চটিতে? উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রত্যুষে রওন। হইয়া, সারা 

দ্বিন পথ চলিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রিগণ গড়ের চটিতে 

উপনীত হন। 

“গড়ের চটির? শুধুই নামডাঁক সার । আশ্রয়ের উপযোগী 
কুটিরাদি এই চটিতে অতি অন্পই ছিল। প্রকাও পাচ সাতটী 

অশ্বথ-বট বৃক্ষ, আর তাহারই পার্খেপাচ সাত খানি ক্ষুদ্র 

চালাঘর ;__ ইহ] লইয়াই গড়ের চটি। চটির মেই চালাঘর- 

গুলির-_-কতক খড়ে ছাওয়া, কতক ব1 তালপত্রে ছাঁওয়া। চারি- 

পাচখ|নি ঘরে সামান্ত একটু একটু যুদিখানা দৌকান ছিল। 
ষাতীদের আবশ্তকমত চাল, ডাঁল, লঙ্কা, লবণ, তৈল প্রতৃততি 

সেই দোকানে পাওয়া যাইত । দোকান্ীর। সার!দিনই প্রান 

বসিয়া বরসিয়। কাটাইত। সন্ধ্যার সময় যখন যাত্রীর! আসিয়। 

পৌছিত, তখন দোকানগুলি সরগরম হইয়া উঠিত। চালাঘর- 
গুলিতে যাত্রীদের প্রায়ই স্থান কুলাইত না। দুই এক জন 

যাত্রী বেশী ভাড়া দ্বিতে স্বীকার করিয়! চালাঘরে আশ্রয় 

জইতেন বটে; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীকেই বৃক্ষযূলে রাত্রি 

কা্টাইতে হইত। 



পথে। ৫১ 

এই চটির পূর্বব গায়ে একটী দীর্ঘিকা ছিল। দীর্থিকার 

জল সুনির্ধঘল ও সুস্বাহু। প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। দীর্ধিকা 

কতকাল হইতে বিগ্ভমান। কেহই তাহ! ঠিক করিয়। বলিতে 

পারে না। সাধারণতঃ প্রচার-পাগুবগণ যখন পুরুষোত্তষ 

তীর্থ দর্শনে গমন করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাহার] এ 

দীর্ঘিক! খনন কবিয়াছিলেন। দীর্থিকার পশ্চিম পার্খে গড়ের 

চটি, অপর তিন দিক নিধিড় জগগলে পরিপূর্ণ। প্রবাদ এই 
যে, সে জঙ্গলে ব্যাপ্রতল্ল,ক-সিংহাদি অনেক হিংত্র জীব বাঁস 

করে; কিন্তু তাহারা কখনও কোনও মনুষ্যের অনিষ্ট করে 

ন।। দীর্ধিকীর জলে প্রকাণ্ড দুইট। কুম্তীর বাঁস করে; কিন্তু 

ভহারাও কখনও কোনও প্রাণীর অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া 

শুনা যায় নাই। 

সন্ধ্যার প্রাকালে চটিতে যখন যাত্রি-সমাগম হইত, যাত্রীরা 
চটির চারি দিকে আগুন জালাইয়া রাখিতেন। তাহাদের 

মধ্যের মাতব্ৰর ব্যক্তির] অথবা রক্ষিগণ জাগিয়। জাগিয়। রাত্রি 

কটাইতেন। বিশ্রামের জন্ত চটিতে কখনও কখনও দুই এক 

দিন যাত্রিগণকে অপেক্ষাও করিতে হইত। 

পদ্মাবতীর পিতামাতা যে দিন গড়ের চটিতে উপনীত হন, 

যাত্রীর কোলাহলে সে দিন “চটি" পূর্ণ হইয়াছিল। নবদ্বীপ 
হইতে শতাধিক যাত্রী পুরুষোঞ্তমাভিমুখে গমন করে? তত্র 

অন্তান্ত স্থান হইতেও অনেক যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 

অশ্বথ-বটবৃক্ষের ছায়াতলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুগুলী পাকাইয়! 
যাত্রিদল দলে দলে অবস্থান করিতেছিলেন। নবদ্বীপাধিপতির 

প্রেরিত যাত্রিরক্ষক প্রহরীর একদিকে একট। জটল! পাকাইয়া 



৫২ লল্ষমণ-সেন। 

আড্ড| লইয়াছিল। তাহাদের কেহ বা ভজন গাহিতেছিল, 

কেহ বা সিদ্ধি ঘু'টিতেছিল, কেহ বা ডাল-রুটি পাকাইতেছিল। 
চটিতে অত্যধিক যাত্রি-পম!গম হওয়ায় এ দ্বিন যাত্রিগণ সকলেই 

নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। 

শুরুপক্ষ ; সপ্তমী তিথি। সপ্তমীর চাঁদ দিক ত্মালে। করিয়া 

সমুদ্িত। মাঠে টাদদের আলো, বৃক্ষপল্পবে চাদের অলো, দুরে 
পাহাড়ের গায়ে টাদের আলো, বটরক্ষের পত্রান্তরালাগত টাদের 

আলে! বাতাসে মিশিয় চট-প্রাঙ্গণে চিকিমিকি খেলিতেছিল। 

সকলেই নিঃশঙ্ক ; সকলেই বিশ্রাম-ল।ভের চেষ্টা] গাইতেছেন। 

সহ্স| চটির পশ্চিম প্রান্ত হইতে তীষণ আর্তনাদ উত্থিত 

হইল। কেহ চীত্কার করিয়। কাদিতে কাদিতে বলিয়া উঠিল-_ 
“গেল_গেল-গেল!” কেহ আস্ফালন করিয়া চেঁচাইতে 

লাগিল--“ধর--ধর--ধর !” একটী ক্ষীণ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল-_ 

“মাগো কি সর্বনাশ হল গো !” সঙ্গে সঙ্গে একটা আকুলি- 

বযাকুলি ক্রন্দনের স্থুর পশ্চিম-দিকের মাঠ অভিমুখে অগ্রসর 

হইতে লাগিল। 

ভীষণ আর্তনাদ ও চীৎকার শুনিয়া চটির অনেকেই সেই 

দিকে ধাবমান হইলেন; টার্দের আলোকে উন্মুক্ত মাঠের 
মধ্যে সকলেই দেখিতে পাইলেন, কয়েক জন সশস্ত্র দন্থ্যু চটির 

মধ্য হইতে একটী বালিকাকে অপহরণ করিয়! লইয়! চলিয়াছে। 

স্গঞ্ট দেখা যাইতেছে, দস্থ্যগণ মাঠের মধ্যে অগ্রসর 7 কিন্ত 

কেহই সাহ্স করিয়। তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না। 
দস্যুগণ এক একবার চটির দ্রিকে মুখ ফিরাইয়া ঢাল-তলোয়ার 
লইয়| খেল! দেখাইতেছে ; তদর্শনে চটির রক্ষিগণ অধিকতর 



পথে। ৫৩ 
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আতঙ্কিত ও পশ্চাৎপদ হইতেছে । ফলতঃ, চটির শত শত 

যাত্রী কিছুই করিতে পারিল না-_কেবল একডৃষ্টে উদ্ভাস্তের স্থায় 
চাহিয়া রহিল; আর তাহাদের মধ্য হইতে একটী বালিকাকে 

দস্যুরা লুটিয়া লইয়া! গেল। চটির মধ্যের যে সকল প্রহরীর 
অস্্রাদি ছিল, তাহারা আপনাপন অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সজ্জিত 

হইবার পুর্বেই দন্ত্ুবা পলাইয়া গেল! এদিকে, সশস্ত্র প্রহরি- 
গণ দন্থ্যদের অনুসরণ করিবার পূর্বেই সপ্তমীর চাদ অস্তমিত 
হইলেন। তখন আর অন্ধকারে দূর প্রান্তরে কাহারও কিছুই 
লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য রহিল না। 

যে বালিকাকে দস্থ্যরা অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহার 

পিতামাতার গভীর আর্তনাদে চটি কাপিয়। উঠিল । 

তাহারা বর্দিষু ব্যক্তি। ময়নাগড়ে তাহাদের নিবাস। 

গ্হারাও পুরুষোত্মে যাইতেছিলেন। পদ্মাবতীকে লইয়া 

পদ্মাবতীর পিতামাতা যে উদ্দেশ্তে পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন, 

আপনাদের একমাত্র কন্যা ললিতাকে লইয়৷ তাহার।ও সেই 

উদ্দেশ্তেই পুরুষোত্তমে যাইতেছিলেন। ললিতা পদ্মাবতীর 

অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিল। দেখিতেও সে অধিকতর হষ্পুষ্ট 
বলিষ্ঠ । তাহার বয়ংক্রম দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্পপ্রায়। কিন্তু দেখিতে 

তাহাকে আরও বড় দেখাইত। নবযৌবনের সৌন্দর্যযরাগ 

তাহার দেহে বিকাশগ্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ নয় কাল--এই 

তাবে পিতামাত। বার বখসর কাটাইয়! দিয়াছিলেন। শেষে) 

কতকট। পরলোকের ভয়ে, কত্তকট1 পর-লোকের গঞ্জনায়, 

তাহারা ললিতাকে জগন্নাথে সমর্পণ করিবার জন্য গমন করিতে- 

ছিলেন। চটিতে আপিয়! স্বতন্ত্র একখানি ঘর ভাড়া লইয়া, 
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কন্তাসহ তাহার! সেই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ভ্রমেও 

তাহার! মনে করেন নাই যে, সহস! এমন বিপদ্দ উপস্থিত হইবে ! 
কন্ঠাহার| পিতামাতার ক্রন্দধনে সকলেই সমবেদন! প্রকাশ 

করিতে লাগিলেন। কেহ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন 

কেহ বা দিবসে দস্যুদলের অনুসন্ধান লইবেন বলিয়া আশ্বাস 

দিলেন, কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন।-- 
“আহা! সকলের ভাগ্যে কি এ সৌভাগ্য ঘটে ? জগবন্ধুর 
পাদপদ্মে কন্যা-সমর্পণ_কত জন্মঙ্জন্মাস্তরের পুণ্যফলে সে 
সৌভাগ্য ঘটিতে পারে” 

সকলকার সকল প্রকার মন্তব্যই পন্মাবতীর পিতামাতার কর্ণে 
প্রবেশ করিল! শেষেক্ত মন্তব্যে তাহাদের চিত্ত যেন অধিকতর 

বিচলিত হইয়া! উঠিল। তাহারাও পতি-পত্রীতে বলাবলি 
করিতে লাগিলেন_-“সত্যই তো! বড় সৌভাগ্যবান ন। 
হইলে, কেহ কি আর জগবন্ধুর প|দপদ্মে কন্ঠারত্ব সমর্পণ করিতে 

সমর্থ হয়?” 
পন্মাবতীকে লইয়! তাহার পিতামাতা পুরুষোভমের পথে 

যতই অগ্রসর হইতেছিলেন, পল্মাবতীর মাতা কাত্যায়নী দেবী 
ততই ব্যাকুল! হইয়! পড়িতেছিলেন ; পদ্মাব তীর পিত! হ্ববীকেশ 

তন্ট্রাচার্ধ্য অনেক করিয়া তাহাকে সান্তনা করিতেছিলেন। আজ 
চটি হইতে ললিতা অপহৃতা হওয়ায় হৃধীকেশ পত্বীকে সান্বনা- 
দানের একটু অবসর পাইলেন। যাত্রীদের স্থুরে স্থুর মিলাইয়। 
পত্ভীকে তিনি বলিলেন,__“দেখলে! ইচ্ছা! করুলেই কি সকলে 
জগবন্ধুর পাদপন্সে উপস্থিত হ'তে পারে? জগবন্ধুর অপার 
করুণা [তাই এই বিষম পথে গদ্মাবতীকে আমর! এখনও 
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রসি শিস সিপস্সিলীসি পোদ তির ৬ তি, সি 

কোলের মধ্যে রাখতে পেরেছি । যাদের কন্া দস্্যুতে লয়ে 

, গেল, ভাব দেখি-_তাদের কি অবস্থা! আমাদের এমন কোনও 

বিপদ না ঘটে, তার পাদপদ্পে কেবল সেই প্রার্থনা কর।” 

কাত্যায়নীও কতকট] বুঝিলেন। এই ঘটনায় তাহার মন 
কতকট] প্রবোধ মানিবার পথ পাইল। 

যী কা 
সা 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
পি ০ 

পুরুষোত্মে । 
পথে আরও ছুইটা ভীষণ ঘটনা! তীহাদের প্রত্যক্ষীভূত 

হয়। একদিন পথ চলিতে চলিতে দ্িবাভাগেই তাহাদের 

পার্খ হইতে একটি বালককে ব্যাদ্রে লইয়। যাঁয়। ব্যাঘ্রের 

কবল হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্ত পিতামাতা 

প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহার। ব্যাম্রের পিছু পিছু 

নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের কবল 

হইতে কোনক্রমেই আপনাদের প্রাণাধিক পুত্রের উদ্ধার- 

সাধন করিতে পারেন নাই। অপর ঘটন1- একটি চটিতে 

পিতামাতার ক্রোড়ে একটী বালিক। বিস্থচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ 

করে। বালিকার কাতরতা, পিতামীতার ব্যাকুলতা-_হৃধীকেশ 

ও কাত্যায়নী উভয়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই ছুই দৃশ্ঠ 
তাহাদের হৃদয়ে প্রকটতাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। পুরুযোভমে র 

পথে তাহারা যতই অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই এ সকল দৃশ্ব 
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তাহাদের মানসপটে উদ্দিত হইয়া পদ্মাবতীকে পুরুষোত্তমে লইয়! 
যাইবার ব্যগ্রতা বর্ধিত করিতেছিল। 

কিন্তু পুরুষোত্তমে পৌছিয়া আবার ভাবান্তর উপস্থিত। 
গথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল, দস্থ্য কর্তৃক অগহৃতা 

ললিতার কথা! পথে আসিতে আমিতে মনে হইতেছিল,__ 

ব্যান্্-গ্রাসে নিপতিত বালকের বিষয় ! পথে আমিতে আমিতে 

মনে হইতেছিল,_-পিতামাতার ক্রোড়ে বালিকার বিস্থচিকায় 

মৃত্যুকাহিনী! যতই এ সকল ঘটনা মনোমধ্যে উদয় হইতে- 

ছিল, কাত্যায়নী ততই যুক্তকরে জঙ্গবন্ধুকে ডাকিতেছিলেন; 

ভতই প্রার্থন। জানাইতেছিলেন,_-“হে জগন্নাথ! হে জগতের 

পতি! এ বিপদে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা যেন 

পদ্মাবতীকে প্রাণে প্রাণে লইয়া গিয়া তোমার চরণে সমর্পণ 

করিতে সমর্থ হই।” কিন্তু কাত্যায়নী এখন' সে সকল কথ 

ভুলিয়। গিয়াছেন। এখন তাহার এক চিস্তা_“কোন্ প্রাে 

পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। তিনি প্রথম যে দিন 

জগবদ্ধুকে দর্শন করিতে গেলেন, তাহার আর কোনও প্রার্থন! 

জানাইবার শক্তি হইল ন1; তিনি কেবল এই প্রার্থনা 

জানাইলেন-_-“হে জগবন্ধু! আঞ্ীর অঞ্চলের নিধি আমার 

অঞ্চল হইতে ছিনাইয়! লইও না।” তিনি যে দিন সাগরে দ্নান 

করিতে গেলেন, প্রার্থন। জানাইলেন।_-“হে অনন্ত! ভোষার 

অনস্ত ক্রোড়ে কি আমার স্থান নাই? যদি পন্মাবতীকে লইতে 

হয়, আগে আমায় লও, পরে পল্মাবতীকে লইও।৮ 

স্বধীকেশ কত বুঝান; কিন্তু কাত্যায়নী কোনও কথাই 
শুনিতে চাহেন না । কাত্যায়নী বলেন,_“আগে আমি সাগরে 
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ডুবি; তার পর তুমি পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদ্পদ্সে অর্পণ করিও।” 
হৃমীকেশ দিবানিশি পতীকে আগুলিয়া থাকেন। কেমন 

করিয়া পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদপন্মে অর্পণ করিবেন, কেমন 

করিয়া পত্বীকে লইয়া! দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।-_হৃধীকেশ 

তাঁবিয়াই গ্ঠির করিতে পারেন ন1। 
তিন রাত্রি পুরুযোত্তমে অবস্থান করিবার সঙ্কপ্প। শেষ রাত্রে 

পদ্মমবতীকে জগবন্ধুর পাঁদপন্মে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে 

দেশে প্রতঠরৃত্ত হইতে হইবে। 

দুই দ্রিন ছুই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । আজ শেষ 

দ্রিন। আজ শেষ রাত্রে পদ্মাবতীকে জগবস্ধুর চরণে প্রদান 

করিতে হইবে। রাত্রি অতিবাহিত হইলে, স্কল্প ভঙ্গ হইবে। 

পতিপত্বীতে সারাদিন তর্কবিতর্ক চলিল। কাঁদিতে পাইবেন 

ন1)- পুনরায় ফিরিয়। চাহিতে পারিবেন ন1/_হাঁসি হাসি মুখে 

পন্মাবতীকে অর্পণ করিয়া যাইতে হইবে । মার প্রাণ !- কেমন 

করিয়া এ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে! হৃধীকেশ অনেক 

সময় মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা পান বটে; মুখে সর্বদাই 

দুটতার ভাব প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু কাত্যায়নী যখন 

অঠিমাত্র কাতর হইয়া পড়েন, তখন ভাহারও দৃঢ়তা তঙ্গ হইয়া 

যায়;_-পতিপত্তী ছুই জনেরই বক্ষঃস্থল তখন আশ্রজলে 

প্লবমান হয়। 

পিতামাতার প্রাণ ঘখন এইরূপ উদ্দেগপূর্ণ, পদ্মাবতীর 
ঘদয়ও তখন উদ্বেগ-পরিশূন্ত নহে। পিতামাতার ব্যাকুলতা 

দেখিলে, বাঙিক1 তাহাদিগকে সান্বনা দিবার চেষ্ট1 পায়; 

বলে,_-“মা ! তুই ভাবিস্বনে; বাবা! তুমি তেব না। জগবন্ধু 
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মলময়) তিনি অবশ্যই মঙ্গল-বিধান করিবেন। বাবা! 

তুমিই তো এ শিক্ষা দিয়াছ; তবে কেন আবার উতল। হও ?” 

এইরূপ কত কথায়, বলিকা, একবার জননীকে একবার 

পিতাকে সাত্তবনা-দানের চেষ্টা পায়। কিন্তু বালিকার সে 

সাস্বনা-বাক্যে পিতাম।তার গ্রাণ প্রবোধ মানিবে কেন? 

কন্ঠার ঘুখ দেখিয়।, কন্তার কথা শুনিয়া, তাহাদের আকুলি- 

ব্যাকুলি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। 

পল্পাবতী যখন পিতামাতাকে কথায় সাস্তবনা-দান করিতে পারে 

না, তখন একান্তে সরিয় যায়; জগবন্ধুর ধ্যান করে; মনে মনে 

প্রার্থনা জানায়,_-'“দয়ামম্ন! করুণাসিন্ধু! আমার পিত- 

মাতার প্রাণে শক্তি দেও। আমি যেন তোমার পাদপক্সে 

আশ্রয় পাই। আমাৰ পিতামাতা যেন সন্তষ্ট মনে তোমার 

পেবায় আমায় নিয়োগ করিয়া যান। মঙ্গলময় তাহাদের যেন 

সঙ্কল্প-তঙ্গ না হয়।” 

পদ্ম।বতীর সদাই এই প্রার্থনা_-“জগবন্ধু! আমায় আশ্রয় 

দেও।” সে যখন মন্দিরে দেব-দর্শনে গমন করে, কীদিয়। 

ক।দিয়। বলে, প্রভূ ! চরণে স্থান দেও ।” সে যখন মহাসযুদ্রে 

স্নান করিতে যায়, জলনিধিকে সম্বোধন করিয়। মনে মনে প্রার্থনা 

জানায়,-“হে অনন্ত! তোমার অনন্ত বালুকাকণার গ্যায় এই 

ক্ষুদ্র বালিকাকে চরণে একটু আশ্রয় দিও, প্রভু !” পিতামাতার 

চিত্ত স্থির হউক, তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা আসুক, পদ্মাবতীর 

সদাই সেই চেষ্টা-সেই আকাজ্ষ!। জগবস্ধুর সেবায় জীবন- 
পাত করিতে পারিলেই সে ধন্য হয়। 

চিত 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ | 

সমর্পণ । 

দিন কাটিয়৷ গেল। পদ্মাৰতীর পিতামাতার করুণ ত্রন্দনে 

দ্রিনমণি দৃকপাত করিলেন না। 

সন্ধ্যা আিল। পূর্ণিমার চাদ আকাশ আলে। করিয়া শোভা 

বিস্তার করিলেন। ব্রাহ্মণ-ত্রাহ্মণীর আহাবর-নিদ্র! নাই। গঙ্গী 

যেমন আপনার শাবকটীকে পক্ষপুটে আবৃত কাঁপা রাখে, গন্মা- 

বতীর পিতামাতা পদ্মাবতীকে সারাদিন হেইন্াবে আগুলিয়! 
রাঁপিসাছ্বলেন। কিন্তুআর অপেক্ষা করি''ন সময় নাই। 

পূর্ণিমার টাদ ক্রমে মন্তকের উপর আপিয়। উদিত হইলেন। 

রাঙি দ্বিতীয় প্রহর অতীত বুবিয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাঙ্গণীকে প্রস্তস্ক 

হইতে হইল। তখন আর কাদিবার সমর *'ই। পিতামাতা 

ছুই জনে গদ্দা বত হস্তধারণ পূর্বক মন্দিরে অভিমুখে গম 
কৰিলেন। 

যেখানে তাহার! বাঁসা করিয়ছিলেন, সেখান হইতে মন্দির 

অর্ধ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। একজন পাওড। ঠাহাদিগকে 

লক্ষে করিয়া পথ দেখা ইয়] চলিল। মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত 

তাহাদিগকে পৌছাইয়। দিয়া পথ-প্রদর্শক ফিরির! গেল। তখন 

তিনষী প্রানী,ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। 
মন্দিব-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া গুথমে যাহাকেই দেখিষেন, 

াহারই নিকট তাহার অজ্ঞাতপারে কন্তাকে রাখিয়া চলিয়। 



৬৪ লম্মমণ-পেন 

আদিবেন, ইহাই সঙ্ক্ ছিল। মন্দির-প্রঙ্গণে প্রবেশ করিয়। 

প্রথমেই তাহারা দ্েখিলেন,_-“চত্বরের এক দিকে এক কোণে 

কে একজন শুইয়া রহিয়াছে । তাহার হস্তপদমুখ সমস্তই 

গৈরিক বসনে আবৃত সেয়ে কে,কিছুই তাহারা জানিতে 

পারিলেন ন।;-কিছুই তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্ত 
সেইখানে সেই অজ্ঞাত অপরিচিত নিদ্রিত ব্যক্তিব সন্নিকটে পদ্মা- 

বতীকে বসাইয়া রাখিয়া পিতামাতা গ্রত্যাবৃত্ব হইলেন। আর 

ফিরিয়া চাহিতে পাবিলেন নাঃ অন্য কথাও আর কহিতে 

পারিলেন না; কেবল কহিলেন;_*“হে জগন্নাথ! হে অনাথের 

নাথ! তোমার চরণে আমাদের প্রাণপুতলি পদ্মমব তীকে সমর্পণ 

করিয়া চলিলাম । দেখো তুমি রক্ষা করো! তারে ।” 

পিতামাত। চলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী সেই নিদ্রিত 

অপরিচিত ব্যক্তির পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন। 
দক 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
স্পরছি.........স 

উদ্বেগে । 
স্কল্পমত যথারীতি পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পার্দপন্মে সমর্পণ 

করিয়া পিত্তামাত। উভয়েই প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিলেন। 

কিন্ত এতক্ষণ হৃদয়ের যে দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন 

তাহারা সে দৃতা আর রক্ষ। করিতে পাঁবিলেন না। উদ্বেগের 

প্রবল বন্যায় সে বালির বাধ তাঙ্গিয়। গেল। 
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হৃধীকেশ এতদিন পর্য্যন্ত অচঞ্চল ছিলেন। কিন্তু আজ 

'তানও বিচলিত হইলেন। কাত্যায়নীকে কহিলেন, 

“কাতায়নী! কর্ম শেষ হইয়াছে । আর কেন? চল, মহা- 

সমুদ্রে গিরা ঝাপ দ্বিই।” 
কাত্যায়নী কাদিতে লাগিলেন। 

হৃধাকেশ পুনরায় কহিলেন,_“আর কেন? কি জন্য আব 

সংসারে ফিরিব? সংসারের ঘে একমাত্র বন্ধন ছিল) তাহাকেই 

খন খিসচ্জন দিয়। চলিলাম, তখন আব কাহার মায়ায় জীবন 

ধারণ করিব ??? 

ব্রাহ্মণের মনে কত ছুভাবনা উপস্থিত হইল! প্রথমেই 

1ম হইল,--দেশে কিরিয়াই ব। আর উপায় কি? দেশে 

গাধিকা-সংস্থানের ঘে একটু উপায় ছিল, পুরুষোত্তমে রওনা 
হইবার অব্যবহিত পুর্ষেই তাহা তো লোপ পাইয়/ছে !' 

ব্রা্ধণের মনে পড়িল-তব্রিলোচন বস্থুর কথা। ভ্রিলোচন 

ন্থ সর্বস্বান্ত হওয়ায় তিনিও যে সব্বন্ান্ত হইয়াছেন! ব্রাঙ্গণ 

'দব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারখর দেখিতে পাইলেন। তাহার 

যাহা কিছু জীবিকা-সংস্থানঃ সকলই ব্লিলোচন বসুর জিদ্বায় ছিল, 

প্রুলোচনের সম্পৃন্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায়, তাহারও সর্বস্থ সেই 

শক্দে বাজেরাপ্ত হইযঘ়। গিয়াছে । এইরূপ নানা ছুভাবন।- 
৪ ₹শ্তন্তায় ব্রাহ্গণের হৃদর অধিকতর অভিভূত হইল। এতদিন 

বান্ধণ পত্রীকে প্রবোধ দিয়া আমিতেছিলেন। কিন্ত আজ ভিনি 
নঃজই বিচলিত হইয়া পড়িলেন) কঠিলেনঃ_-“চল, সাগরে 
সান করিতে যাই। আর, সেই ক্সানই আজ আমাদের শে 
থান হউক |” 



৬২ লক্ষমণ-সেন। 

ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন। কাত্যার়নী কাদিতে কাদিতে 

পতির অনুমর্ণ করিলেন। 

আজ পতিপত্রী দুই জনেই সমুদ্রের জলে জীবন বিসর্জন 
দিয় সকল উদ্বেগের অবসান করিবেন । 

দুই জনে জ্যোতস্ালোকে সমুদ্রের পথে অগ্রসর হইতেছেন! 
নগ্-রপ্ন সীমানা অতিক্রম করিয়] বানুকারাশির মধ্যে বেলাভূমে 
গিয়া উপনীত হইয়াছেন। ব্রান্ষণ-্রান্গণী উভয়েরই সন্বল্প - 

সযুদ্ধে দেত্ত্যাগ। কোনদিকে দকপাত না করিষা তাহার? 
উভয়ে অনন[মনে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। 

বেলাভূমি নীরব নিস্তব্ধ। এখন সেখানে মনুযের সমাগম 

একেবারেই নাই । কিন্তু কে এ সন্যাসী _ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর গন্তব্য 

পথে সেই গভীর রাত্রে একাকী বসিষ্বা 

সন্ন্যাপী বসিয়া বসিয়া কি করিতেছেন! বেলাভূমির 

বালুকারাশি লইয়া এক একবার ছড়াইতেছেন, আর হে হো 
করিয়া হাপসিতেছেন। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া ধলিতে- 

ছেন,-_““দব মাটি--সব মাটি 1? 

সেই বিকট চীৎকার-ধ্বনি ব্রাক্মণ-ব্রাঙ্গণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ 

করিল। সেকথা সহসা যেন তাহাদের হৃদয়ে গিয়া আঘাত 

কুল। উহার] একমনে সাগরের দিকে ধাবমান হইতে ছিনেন। 

বাধা গা হইয়া থমকিয়। দাড়ীইলেন। 

হ1 ভা হস্ত করিয়। সন্ন্যাসী তাহাদ্দগকে লক্ষ্য করিয়া 

কহিলেন১“সব মাটি-শব মাটি!” 
(ক এ! কি কথা বলে! গতীর রাত্রে সাগরতীরে 

: বাঞুকার:শি লইয়া একাকী এ কি খেল! খেলে? 
৬ 



উদ্বেগে ৬৩ 

ব্রাদ্ষণ-ব্রাক্মণীর যনে হইল,--“ইনি বুঝি কোনও মহাপুরুষ; 
নিভৃতে সাগরতীরে বমিঘ্া সাধনা] করিতেছেন।” 

সন্ন্যাসী আবার হাসিলেন; হাসিতে হাসিতে কহিলেন,_- 

“কিরে !-তো এত রাত্রে কোথায় মর্তে চলেছিস 1 হা 
হা_হ1! সব শাটি-_সব মাটি।” 

হবীকেশ ভাবিলেন,“ইনি কি আমাদের মনের কথা সব 

জান্তে পেরেছেন? প্রকাণ্তে কহিলেন, “কাত্যায়নি! 

মরা হ'ল না। এ দেখ !_জগবন্ধু আমাদের মরণে বাধ! দিবার 

জন্য এই মহাপুরুষকে এখানে পাহার] রেখেছেন।” 

কাত্যায়নীর মর্ষে মর্মে সেই কথাটী প্রবেশ করিল। 

কাত্যা়নীর মনে হইল,_-“দয়ামঘ় আমাদিগকে মরিতে 

দিলেন না।” 

ব্রাঙ্মণ-ব্রাঙ্গণীকে নিরুত্তম দেখিয়া, সন্ন্যাসী পুনরায় হাসিয়া 

উঠিলেন। হা--হা করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন।_- 

“মরা হ'ল না!” 

হৃধীকেশ চমকিয়। উঠিলেন। তিনি দুরে দীড়াইয়! অস্ফুট- 
স্বরে কাত্যায়নীকে যাহ বলিয়াছিলেন, মহাপুরুষ কেমন 

করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন? হৃধীকেশ আবেগভরে 

ছুটিয়া গিয়া! বালুকারশির মধ্যে উপবিষ্ট মহাপুরুষের চরণতলে 

নিপতিত হইলেন। তাহার সুরে সুর যিলাইয়া কহিলেন, 

“সত্যই ঠাকুর! মর] হ'ল না।7 

সন্ন্যাসী ।--“মরা হ'ল না! কেন মরতে এসেছিলে !” 

হৃযীকেণ।--ঞঠাকুর ! অন্তর্ধযযমি! আপনাকে অধিক আর 

কিবলিব? আপনি তে। সকলই জানিতেছেন।” 



৬৪ লম্ষমণ-সেন 

সন্যাসী।-_-“মরণে কি ফল আছে? মাটির জন্য মিছে কেন 

মাটি হতে যাস? যাহ! গিয়াছে, মরিলে কি তাহা ফিরিয়। 

পাওয়া যায় ?? 

হ্ৃষীকেশ।--“আমাদের সংসারের অবলঘ্বন একমাত্র কন্তা]। 

সেই কন্যাকে আজ জগবন্ধুর চরণে সমর্পণ করে এসেছি । তাই 

শোকে তাপে মুহামান।? 

সন্্যাপী !_-“বা। !-বেশ করেছিস! যার সামগ্রী তাকে 

দিয়েছিস! তার আর ছুঃখ কি??? 

কাত্যায়নী কাদতে কীদিতে কহিলেন, “ঠাকুর ! 

আমাদের যে একমাত্র কন্যা !'? 

সন্ন্যাসী বাধ] দিয় কহিলেন,_“মাগো! তুই তো যমের 

হাতে দিসনি! তোর কন্যাকে তো দস্থুতে অপহরণ করে 

নাই! তোর কন্যাকে তে ব্যাদ্রগ্রাসে সমর্পণ করিতে হয় 

নাই। তবে কেন তোর] এতটা উতল। হয়েছিস! আত্মহত্য। 

মহাপাপ! মা!-দেশে ফিবেযা।” 

ত্রাহ্মণ-ত্রাহ্মণী উভয়েরই মনে হইল--“সত্যই তো! সন্ন্যাসী 

ঠাকুর যাহ বলিতেছেন, তাহার একবর্ণও তো। মিথ। নয় 1" 

মনে পড়িল-পথের বিভীষিকাময় দুশ্য-সমূহ ! মনে পড়িল__ 
গড়ের চটিতে দস্যু কতৃক বালিকার অপহরণ-বৃত্তান্ত! মনে 

পড়িল--পথিমধ্যে ব্যান্র কর্তৃক বালকের প্রাণ-সংহার! মনে 

পড়িল-__অন্যত্রে বিস্ুচিকায় বালিকার প্রাণত্যাগ! ব্রাঙ্গণ- 

ব্রাহ্মণী তখন জগন্নাথের উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, 

“ঠাকুর ! তুমি আমাদিগকে সে সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছ, 

সেই যথেষ্ট। আমাদের পদ্মাবতীকে আমব। যে প্রাণে প্রাণে 



উদ্বেগে। ৬৫ 
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তোমার চরণে সমর্পণ করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমাদের 
পরম সৌভাগ্য ।৮ 

সন্ন্যাসী আবার কহিলেন,_«তোর। উতল] হজ্নে | যা 

তোরা! দেশে ফিরে যা। এখনও জীবনের অনেক কার্য 

অবশিষ্ট আছে। কন্যার জন্য তাবিস্ না। যাহার সামগ্রী, 

তিনিই রক্ষ। করিবেন।”) 

হষীকেশ ।--“আশ্রয় কোথায় ঃ যাব কোথা! 

সন্ন্যাসী আবার হা! হ করিয়। হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে 

কহিলেন,--“আশ্রয় কোথায়? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটা 

জীবের আশ্রয় আছে, আর তোদের আশ্রয় নাই!” 
হযধীকেশ কাভর-কণে উত্তর দিলেন,_“ঠাকুর ! সকলই 

জানিতেছেন;-_সকলই বুবিতেছেন। তবে আর কেন বৃথ। 

প্রবোধ দেন ?” 

সন্্যাসী।-_প্বৃথা প্রবোধ নয়। তোদের প্রাণাধিক। 

কন্যাকে--সেই সংসারজ্ঞানানতিজ্ঞ বালিকাকে কোন্ আশ্রয়ে 

আশ্রয় দিয়া আসিব্বাছিস্! সেই নিঃসহায়া বালিকা যদি আশ্রয় 

পায়, তোরা এমন কর্মক্ষম দুই জন আশ্রয় খু'জিয়। পাইবি ন] ! 

তাকে যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তোদের আশ্রত্-স্থান তিনিই 

নির্দেশ করিয়৷ বাঁখিয়াছেন।”) 

হধীকেশ অশ্বপূর্ণলোচনে উত্তর দিলেন, _-“সেইজন্যই সাগরে 
ঝাপ দিতে আসিরাছি।” 

সন্ন্য।সী কুপিত স্বরে কহিলেন;__“অবিশ্বাসি! সে বিশ্বাস 

তোদের আছেকি? সে বিশ্বাস যদি থাকিত, তাহার চরণে 

যদি আত্ম-সমর্পণ কর্তে পার্তিস্, তবে কি ভাবনা ছিল ?” 



৬৬ লক্মণ-সেন। 

হৃধীকেশের যেন চৈতন্ঠে!দয় হইল । হৃধীকেশ কহিলেন, 

“ঠাকুর! তবে কি আদেশ করেন, বলুন।” 

সন্ন্যাসী ।--“ভগবাঁনে বিশ্বাসবান্ হও । যে বিশ্বাসে বিশ্বাস- 

বান্ হইয়া পন্মাবতীকে জগবন্ধুর চরণে সমর্পণ করিতে পারিয়া- 
ছিস, সেই বিশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করো। জগবন্ধু মঙগলময়। 
তাহার সকল কার্য্যই মঙ্গলময় 1? 

হৃযীকেশ।--“ঠাকুর! অনেক সময় সে মঙ্গল যে গ্রত্যক্ষী- 

ভূত হয় না? 

সন্যাসী ।--“দর্শন-শক্তি অসম্পূর্ণ ; তাই দেখিতে পাও ন1। 
নির্ভরতা সংশয়-মেঘাচ্ছন্ন; তাই সাফলা-জ্যোতিফ অন্তরালভূত।” 

হধীকেশ অন্ধকার-পথে যেন আলোক-বর্তিক1 দেখিতে 

পাইলেন। তিনি আবেগতরে কহিলেন,-_“দেবতা ! সময় 

সময় প্রান্তি আসে। তাই পথ খুঁজিয়া পাই না।” 
সন্ন্যাসী ।--“পথ সরল। পথ স্ুপ্রশস্ত। একটু স্থির-লক্ষ্য 

হইলে, অগ্রসর হইবার পক্ষে কোনই বিদ্ন ঘটে না। তখন 

্রান্তি আপনিই দুরীভূত হয়” 
এই বলিয়া! সন্ন্যাসী উঠিয়া দাড়াইলেন। তিনি উঠিয়। 

ধাড়াইতেই হষীকেশের মনে হইল--ঠাকুর যেন অন্তরালে 

যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। ত্বধীকেশ অমনি চরণ ধারণ 

করিতে গেলেন; কহিলেন, “ঠাকুর! যখন দেখ! দিয়াছেন, 
তখন সঙ্গে লউন।” 

সন্যাসপী আবার হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 

হাসিতে হাসিতে কহিলেন,--“হা-হা__হ1! সবই মাটি ! সবই 

সবই মাটি!” 
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হৃধীকেশ।--“ঠাকুর ! [কি বলিতেছেন, কিছুই যে বুবিতে 
গারিতেছি না।” 

সন্যাপী আর উত্তর দিলেন না। নিমেষ-মধ্যে দৌড়িয়। 
গিয়া প্রান্তর-মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। 

“ঠাকুর। ঠাকুর! আর একবার দেখা দেও !), 

নেপথ্যে শব শুনা গেল,--“দেখা হবে- আবার দেখা 

হবে।)? 

হৃধীকেশ আর কোনও সাড়াশব্দ পাইলেন না। তাহার 

আকুল আহ্বান নৈশ-গগনে বায়ুপ্রবাহে মিশিয়া গেল। 

দেখিতে দেখিতে, চন্দ্রদেব পশ্চিম-গগনে ঢলিয়া পড়িলেন 3-_ 

আর জল-নিধির ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দ্িনদেব উখিত 

হইয়া! নবীন আলোকে দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। 
টি 

যোড়শ পরিচ্ছেদ 

উদ্যোগে! 

মিথিলায় দূত-প্রেরণে কোনই ফল ফলিল ন1। রাজা 
জরসিংহ দূতের অবমাননা করিলেন। 

রাজচক্রবর্তী লক্মণ-সেনের আদেশ প্রতিপালিত হইল না। 
রাজ জয়সিংহ বন্দীদ্দিগকেও মুক্তি দ্রিলেন না; নবদ্ীপাধি- 

গতির নিকট কোনরূপ ক্রটি-স্বীকারও করিলেন না। অধিকন্তু 
তিনি দুতকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। দূতের সমভিব্যাহারী 



৬৮ লক্ষষণ-সেন 

একজন অন্ুচর নবদ্ধীপে ফিরিরা যাইবার আদেশ পাইল। 
তাহার নিকট রাজ! জয়সিংহ একখানি পত্র পাঠাইলেন। পত্রের 

মর্শ এই যে,-“মিথিলা কখনই নবদ্বীপের প্রাধান্য স্বীকার 

করিবে না। নবদ্বীপাধিপতি য্দি মিথিলার প্রাধান্য পরিত্যাগ 

করিতে সম্মত হন, তাহ হইলে তিনি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতে 

প্রন্থত আছেন। ততিন্ন, মিথিলার উপর নবদীপাধিপতি কোঁন- 

রূপ প্রাধান্য রক্ষা করিবার আকাজ্ষ। করিলে, বন্দিগণকে মুক্তি 

দেওয়া! হইবে না। মিথিলায় প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য 

নবদ্বীপাধিপতি যদি সৈন্তদল প্রেরণ করেন, তাহা হইলে,তাহার 

 সৈন্তদল মিথিলার সীমানায় পদার্পণ করিবামাত্র, প্রথমেই 

বন্দীদিগের শিরশ্ছেদ কর হইবে । তার পর, সীমান1-লজ্বন- 
কাঁবীদিগকে যথাযোগ্য শান্তি দেওয়। যাইবে ।” 

নবদ্বীপাধিপতির দুতরূপে যিনি মিথিলায় গমন করিয়া- 

ছিলেন, তাহার নাম_বীরসিংহ। বীরসিংহের বয়ঃক্রম-মাত্ত 

ঘ্বাবিংশ বর্ষ। তিনি নবদ্বীপাধিপতির প্রধান সেনাপতি সংগ্রাম- 

সিংহের পুত্র। পুত্রকে দৌত্যকার্্যে প্রেরণে সংগ্রামসিংহের 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। পুত্রের তবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার 

অভিপ্রায়ে মহারাজকে অনুরোধ করিয়া তিনি বীরসিংহকে 

দৌত্যকার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুত্র বীরসিংহকে মিথিলা- 

প্রেরণের সময় পিতা] সংগ্রামসিংহ ভ্রমেও বিশ্বাস করেন নাই 

ধে, মিখিলাধিপতি তাহাকে বন্দী করিবেন। মহারাজ লক্ষ্মণ- 

সেনের মনেও সে আশঙ্কা আদৌ স্থান পায় নাই। দৃত 
মিথিলায় গমন করিলেই জয়সিংহ বশ্ত1 হ্বীকার করিবেন-__ 

আদেশ-পালনে বাধ্য হইবেন,__-সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল। 



উদ্যোগে । ৬৯ 
স্৯াসিপরিস্সি তালা সিসি পতিতা পর আসি পি পাস্টি ০৯ পি পিরিতি পিসির লাস্ট ৩ তরি পোস্ট তাস পস্টি িতি পোস্টি পীর সস কাস পেস পপি তি 

বীরসিংহকে মহারাজ লক্ষমণ-সেন বড়ই স্সেহ করিতেন। 

বীরসিংহকে মিখিলায় প্রেরণে প্রথমে তাহার একটু অমত 

হইয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি সংগ্রামমিংহের একাস্ত আগ্রহ- 

বশেই তিনি বীরসিংহকে মিথিলার প্রেরণ করেন। এখন, 

জয়সিংহের ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া, মহারাজ লক্ষমণ-সেন 

বড়ই ব্যথিত হইপেন। সেনাপতি সংগ্রামসিংহের অন্ুশোচনার 

অবধি রহিল নাঁ। রাজা জয়সিংহ যেরূপ দুর্ব্যবহার করিলেন, 

তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাঁত্রা ভিন্ন উপাধাস্তর নাই। আবার 

তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেও বীরমিংহ-প্রমুখ বন্দিগণের 
প্রাণনাশের সম্ভবনা । জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 

“মিথিল।র সীমানায় নবদ্বীপাধিপতির সৈন্য পদার্পণ করিব'মাত্ত 

তিনি বন্দীদিগের সংহার-সাধন করিবেন।? মিথিলা-প্রত্যাগত 

অন্থচরঃ জয়সিংহের প্রতিজ্ঞর কথা যেরূপভাবে বিবৃত করিল,-- 

তাহাতে ছুই দ্রিক রক্ষার আশা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে । 

মহারাজ লক্গণসেন ও সেনাপতি সংগ্রাম-সিংহ উভয়েই 
চন্তাকুলিত চিত্ত; উভয়েই অনেকক্ষণ কিংকর্তব্যবিযুঢ় হইয়। 
বহিলেন। পরিশেষে সেনাপতি সংগ্রামসিংহ কহিলেন, 

“মহারাজ! বৃথা ভাবিয়া কোনও ফল নাই। যাহ ঘটিবার 

ঘটিবে। আপনি আদেশ করুনঃ আমর] যিথিলা-আক্রমণে 

প্রস্তুত হই।” 

মহারাজ লক্্মণ-সেন দর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেনাপতির 

কথার প্রত্যুন্তরে গন্ভীরভাবে কহিলেন» «বিষম সমস্যার বিষয় !” 

গ্রাম-সিংহ।-“মহারাজ! সমস্যার বিষয় কিছুই নাই। 

নবদ্বীপাধিপতির মান-সন্ত্রম অপেক্ষা! বীরসিংহের জীবন মূল্যবান 



৭০ লগ্মমণ-পসেন। 

নহে। নবহধীপাধিপতির সম্মা-সন্্ম রক্ষার জন্য যদি স্বহষ্ডে 

পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতে হয়, সংগ্রাম-সিংহ তাহাতেও অণুমাও 

কু্টিত নহে। অ:দেশ-প্রদানে আপনি আর দ্বিধা করিবেন ন1।?' 

যুগপৎ হর্ষে ও বিযাদে লক্মণ-সেনের হয় আন্দোলিত 

হইয়া উঠিল। মনে পড়িল,__বীরসিংহের সেই সারল্যপূর্ণ মুখ, 

মনে পড়িল,_তাহাকে মিথিলাম়্ প্রেরণে তাহার অনিচ্ছা 

বিষয়। মনে গড়িয়া, হৃদয় বিষাদে অতিভূত হইল। কিন্ত 

মংগ্রাম-পিংহের উৎসাহ-বাক্যরূপ বায়ুপ্রবাহে সে বিষাদ-মেথ 

উড়িয়! গেল। মহারাজ মনে নে কহিলেন,--“সংগ্রামসিংহ ! 

তোমাদের স্ায় অকপট আমাত্যগণের আত্মত্যাগ-প্রতাবেই 

আর্জি নবদ্বীপ-রাঁজ্যের এত প্রতিষ্ঠা-এত গৌরব! তোমাদের 

এ খণ অপরিশোধনীয়।” 

সংগ্রামসিংহ পুনরপি কহিলেন।+_“মহারাঙ্জ! আর 

নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। শক্রকে আর বাড়িতে দেওয়া 

কোনমতেই কর্তব্য নহে! যুদ্ধ-যাত্রায় যতই বিলম্ব ঘটিবে, 

শর্রু ততই বল-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে। অতএব, আর কাল- 

বিলব্ব না! করিয়) মিথিলার পথে সৈন্ত-দল অএ্সর করিবার 

আদেশ প্রদান করুন”? 

অমাত্য-বর্গ মকলেই সেই মতের সমর্থন করিলেন। সুতরাং 

আর কোনরূপ দ্বিধ| না করিয়া মহারাজ লক্ষমণ-সেন মিথিলা- 

অভিযানে সৈষ্-পরিচালনের আদেশ দ্িলেন। গজারো হী, 

অশ্বারোহী, পনীতিক, তীধন্দাভ। গোলন্দাজ প্রভৃতি বিবিধ 

বাহিনী মিথিলা-অভিমুখে অগ্রসর করিবার উদ্যোগ-আয়োজন 

চলিতে লাগিল। 
কয 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 

শোভা । 

মিথিলার রাঁজ-দরবারে দূতরূপে উপনীত হইয়া! বীরসিংহ 
মিথিঙ্লাধিপতির রে।ষ-বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন। দররাঁর মধ্যে 

গুর্ব-সমক্ষে দীড়াইয়া। তিনি মিথিলাধিপতির অসম্মান-জনক 

বাক্য গ্রয়োগ করেন । অন্ততঃ তাহার বাক্য-পরম্পরায় 

মিথিলাধিপতি অসম্মান-বোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে বীব্- 

নিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। 

দরবারে যে সময় বীরসিংহ উপনীত হন, পুরমহিলারাও 

মনেকে অলক্ষ্যে তাহ] প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী 

শোতা, দরবাঁর-সংলগ্র একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া, অন্তরালে থাকিয়া, 

সকল ঘটন! প্রত্যক্ষ কবিয়াছিল। 

দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইলে বীরসিংহকে যখন সতাস্থল হইতে 

স্থানান্তরিত কর] হইল, শোতার মানস-পটে দরবারের সেই চিত্র 

2ঢ অঙ্কিত হষ্টয়] রহিল। প্রভাতে দরবার বসিয়াছিল ? মধ্যাহ্ন 

তাত হইল? কিন্ত শোভাঁর চিন্তার আর শেষ হইল না। 

শোভা যেন সেই ভাবনায় বিতোর। শোভা ভাবিতে 

ন[গিল,_«কি সুন্দর রূপ! এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই!' 

শোভা মনে মনে জিজ্ঞাসা করিল, “পিতা কেন এমন 

কঠোর আদেশ দিলেন? সেই মরল মুখপানে চাহিয়াও, কি 

শহার-হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না!” 



৭২ লগ্মমণ-সেন। 
রত 

শাপলা স্পা সপাস্পািস্পা স্পা স্টিল লাস স্িলীদিি স্টিল তাস সিপানড শি সি সিসি শসা লি শর পারি শী শাতিস্পিশি ৯ পেস শর? পপি 

আবার সে আপন মনেই উত্তর দ্িল,-“কিন্ত পিভারই বা 

দোষ কি? বন্দি!_কেন তুমি উচ্ছঞ্খল] প্রকাশ করিলে? 

তুমি যদি ওরূপ প্রত্যুত্তর না করিতে, তুমি যদি কোনরূপ 

উদ্ধত-ভাব না দেখাইতে, পিতা কখনই তোমার প্রতি এমন 

কঠোর দণ্ডের আদেশ দিতেন না। বন্বি!_কেন তোমার 

সে দুর্মাতি হইল?” 

শোভা! আপনা-আপনিই সে প্রশ্ণের উত্তর দিল,_“বুঝিয়াছি, 
আস্ম-সম্মান আত্ম-গৌরব স্মরণ করিয়াই তুমি ভাব প্রকাশ 
করিয়াছিলে !” 

শোভ1 তাঁবিতে লাগিল,_“এখন উপায় কি? কি করিলে 

বন্দীর প্রাণ বক্ষ। হয়? এমন কে আছে যে, পিতার রোবানলে 

শান্তিবাবি প্রক্ষেপ করিতে পারে ?” 

“আমি অনুরোধ করিলে কি, পিতা আমার কথা গশুনিবেন 

ন1?” 

“ছি-ছি!. আমি কোন্ মুখে পিতাকে অনুরোধ করিব ? 

পিতা কি মনে করিবেন ?” 
“আমারই বা এ ভাবনা কেন? বন্দী আমার কে?” 

বন্দীর সেই অগরূপ রূগ-_পুনঃপুনঃ শোভার নয়ন-দর্পণে 

গ্রতিভাত হইতে লাগিন। যরি মরি! কি সুন্বর মুখী! 

আকর্ণবিশ্রান্ত উজ্ভ্বল নয়ন, ভ্রমরকৃষ্ বঞ্িম ভ্রযুগল, প্রশ্ফুট- 

গোলাপ-সন্গিত চাক গগুস্থল। আর সেই সকলের মধ্যে 

তেজস্বিতার প্রথর দীপ্তি- শোভাঁর নয়ন ঝলসিয়! দিল। 

শোহা আাগন মনে কহিতে লাগিল)--“এ কি স্বর্গের দেবতা! 

কি অপরাধে ইনি স্বগরষ্ট হলেন? শুনিয়াছি--দেবতাদিগকে 



শোভা । ৭৩ 

সময়ে সময়ে কর্মবশে স্বরণতষ্ট হইয়| পৃথিবীতে আসিয়া! কষ্টতোগ 

করিতে হয়। ইইাকেও কি সেই কষ্টভোগের জন্য মরতে 

আসিতে হইয়াছে! কি ভীষণ পরীক্ষা !'? 

শোভ1 তাবিয়া কুল-কিনারা পাইল না। শোতা যত 

কথাই তাবে, বন্দীর প্রতি যতই দোষারোপ করিতে যায়? 

মনে পড়ে-বন্দীর রূপের কথা; মনে পড়ে তাহার 

তেজস্থিতাঁর বিষয় ; মনে পড়ে-_তাহার বীরত্বের পরিচয়। 

মহারীঞজজ জন্নসিংহের সমক্ষে বন্দী সমান উত্তর করিয়াছে । 

সেজন্য সে নিশ্চয়ই দাহ | কিন্তু সে কথা মনে করিতে 

গিয়াও শোতার মনে পড়িতে লাগিল।_-“কি তেজখ্িতা _-কি 

নিরভীকতা ! কোন্ দূর দেশ হইতে একাকী আসিয়া, প্রবল- 

প্রতাগান্বিত নুগতির সম্মুখে দ্রাড়াইয়া, যে জন আপনার 

মর্যাদার গর্ব দেখাইতে পারেন, তাহার সাহসিকতার কি 
তুলনা আছে! অগণিত সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে আক্রমণ করিতে 

গেল; তিনি পর্থীঘ।তে সকলকে বিতাড়িত করিলেন। এমন 

বীরত্ব কে কোথায় দেখির়াছে 1-কে কবে শুনিয়াছে? স্বয়ং 

সেনাপতি মহাশয় দারুণ অস্ত্রচালনা করিয়া বন্দীকে আহত 

করেন; তার পর বন্দী প্রহথরিগণের করায়ন্ত হব। উপকথার় ও 

এমন বীরত্ব-কাহিনী শুনা যায় না। এমন বীরের প্রতি পিত। 

কেন প্রাণদঙ্ডের আদেশ দিলেন? এই বীরের বীরত্বের 

পুরস্কার-স্বরূপ পিতা কি ইহাকে মিথিলার সেনাপতি-পদে 

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন না? বন্দী আম্মরক্ষার জগ্ঠ চেষ্টা 

পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা কি অপরাধ? আন পেই 

অপরাধে কি প্রাণদণ্ড হইতে পারে ?”? 

পি 
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“আমার এ ভাবনা কেন? রাজ্যের হিতসাধন জন্য পিত। 

যাহ ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই তিনি করিয়াছেন। পরের জন্ত 

আমি বৃথ! ভাবিয়া মরি কেন? না_আর ভাবিব ন11) 

প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন অলিন্দে শোতার বড় আদরের কাকাতুয়া 
অনেকক্ষণ হইতে “শোভা «শোভা, বলিয়া ডাকিতেছিল; 

এইবার সেই কাকাতুষার প্রতি শে!তার দৃষ্টি পড়িল। শোতা 
দ্রতপদে দ্রাড়ের নিকট গিয়া কাকা তুয়ার মাথার হাত বুলাইয়। 

আদর করিতে গেল। কাকাতুয়া শোভার হাত কামড়াইর! 

ধরিল। এমন আদ্র-এমন কামড়--দিনের মধ্যে ছুই দশ বার 

হইয়। থাকে ; শেতা তাহ। হাসিয়া উড়াইয়! দেয়;-_কাঁকাতুয়ার 
কামড়ে শোতার আদর আরও বাড়িয়। যায়। কিন্ত আজ সে 

কামড় শোতার ভাল লাগিল না। “দুর হ?-বলিঘা শোভা 

পুনরায় প্রকোঠাভ্যন্তরে চলিয়া! আমসিল। কাকাতুয়া আরও 

উচ্চ-ীতকারে 'শোভ। শোভা” বলিষ ডাকিতে লাগিল । 

প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইবামাব্র--আবার সেইট্িভ্ত।। বন্দীকে 

কেমন করিয়। মুক্ত করিতে পারা যায়, শোভা তখন কেবশ 

সেই কথাই-ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে চঞ্চল হইয়া 

শোত। পুনরাঘ় প্রকোঠ্ঠের বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। 

এই সময়, শোতার পরিচ|বিক। শশব্যপ্ত শোতকে কি 

বলিতে আমিল। শেভ1 এই পরিচারিকার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ 

হইতেই প্রকোষ্ঠে বসিয়| ছিল। বসিয়। অন্থ ভাবন1 ভাবিতে 

তাবিতে পরিচারিকার কথা শোভা এক প্রনার তুলিয়াই 
গির্নাছিল। এখন পবিচারিকাকে দেখিয়া শোভা জিজ্ঞাসা 

কারল,“তোর এত দেরী হ'ল কেন? খবর কি, বল দেখি!” 
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শোতার পরিচারিকার নাম-বৃন্দা। রাজ-সংসারে যে সকল 

গরিচারিক] ছিল, তাহাদের মধ্ো বৃন্দা শোভার বিশ্বস্তা ও 

অনুগত । রাজকুমারী শোতার খাস-পরিচারিকা বলিয়! বৃন্দা 

পরিচিতা। বৃন্দ ভিন্ন শোভা এক দণ্ড থাকিতে পারিত না? 

আবার শোভার পরিতুষ্টি-সম্পাদন তিন্ন বন্দারও অন্য কোনও 

কার্ধ্য ছিল না। শোভার সন্তোষবিধানেই বৃন্দার তৃপ্তি; 

শোতার আদেশ-পালনই বৃন্দীর একমাত্র কাধ্য। 

রাজদরবারে ঘখন বীরসিংহ উপস্থিত হন, শোভা ও বৃন্দা 

উভয়েই মে দৃগ্ঠ দেখিয়াছিল। দরবারে মহারাজ জয়মিংহের 

সমক্ষে প্রত্যুত্তর করায় তাহার প্রতি যে দণ্ডাদেশ হয় শোভা 

ও বৃন্দ তাহাও শুনিয়াছিল। অবশেষে রক্তাক্ত-কলেবর 

বীরসিংহকে প্রহরিগণ যখন রাজ-সভা হইতে কারাগারাতিমুখে 

লইয়া! যাইতেছিল, শোত1 ও বৃন্দ তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিল । 

তাহার পর বন্দীর কি দশ। হইল,_তাহার সন্ধান লইবার জন্য; 

শোভা তাহার বিশ্বস্তা-পরিচারিক| বৃন্দাকে পাঠাইয়াছিল। 

বৃন্দ! সেই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আদিল । বৃন্দাকে দেখিয়াই 

শৌভ। তাই জিজ্ঞসা করিল,_-“খবর কি, বল দেখি ?” 

বন্দ বলিতে লাগিল,_-“আমি (তো তাদের পিছু পিছু 

বরাবর চল্লাম; পিলখানার ফটক পার হ'য়ে ছূর্গাবাড়ীর পথ 

ধরে বরাবর গেলাম। তার পর--” 

শোত। বাধ! দিয় কহিল,_-“কোন্ পথ দিয়ে কতক্ষণে 

কোথায় গেলি, অত ব'লৃতে হবে না। বন্দী কোথায় আছেন, 

কেমন আছেন, আগে তাই বল্।” 

বন্দা।_“আমি তো। তাই-ই বলৃছি। বরকন্দীজের। কোন্ 

৯ ৪ উ তি রা ভাটি ছি বসি লি তি লিষ্ট ভাঙছি 2 
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পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল, আমি কেমন করে তাদের সঙ্গে 

গেলাম, আগে তা শোন; তার পর তো? 

শোত।।--“ও সব বাজে কথ! এখন বধেখে দে। এখন 

আমি যা জিজ্ঞাসা কর্ছি। তারই উত্তর দে!” 
বৃন্দা!__“আমিও তো! তাই-ই বলছি! এত দর থেকে 

হাপাতে হাপাতে আস্ছি, একটু হপ ছাড়তে দাও! মানুষের 

কি একটু সুখ-অস্থুখ নেই? তোমার এমন তর সয় না জান্লে। 
আমি জিরিয়ে-খিতিয়ে একটু দেরী করেই আস্তাম।” 

শোভ1।-_“তুই যতগুলো কণ। বলৃপি, তার সিকি কথাও 

বল্তে হ'ত না। এক কথাতেই তুই উত্তর দিতে পার্তিস্। 

কিন্তু আসা অবধি তুই আবোল-তাবে।ল কতই কি বকৃতে আর্ত 

ক'রেছিম্।” ৃ 

বৃন্দা।-_“আচ্ছা তাই। এক কথায়ই উত্তর দিচ্ছি। তুমি 
কি জিজ্াস। কর্বে-_-ক'রো 1” 

শোত। আগ্রহ-সহকারে পুনরায় সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করিল; কহিল,__“বন্দী কেমন আছেন?- তুই কেমন দেখে 

এলি--তাই বল।” 
বন্দা।__“আমি তে। তাঁই বল্ছি। বন্দী তাল আছেন-_-বেশ 

আছেন। কেমন, য৷ জিজ্ঞাস। ক'রূলে উত্তর পেয়েছ তো1!? 

শোত1।--“আমি তা জিজ্ঞাসা ক'র্ছি না । আমি জিজ্ঞাসা 

কবর্ছি কি-_তার স্ুশ্রুষার কিকি রন্দোবস্ত হ'য়েছে? ক্ষতবিক্ষত 

রৃক্তাক্ত দেহে কোনও ওবধ-প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে কি? 

রাজ-বৈগ্ধকে সেখানে দ্রেখতে পেলি কি? ওষধ-পথ্যের কিরূপ 

ব্যবস্থা হ'য়েছে। কিছু শুনে এলি ক ?” 
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বন্দা।--“ব্যবস্থা কিছু না হ'লে, তুমি কিছু কর্বে নাকি? 

শোতা ।--“করুবার না৷ কর্বার কথা কিছু বল্ছি না। 

কেবল এ কথাট। জান্বার জন্য আমার একটু আগ্রহ হ'য়েছে। 
একটা কথায় উত্তর দিলে, সব চুকে যায়। তা নয়; তুই নানা 

কথা ব'ল্ছিস 1?) 

বৃন্বা।--“তোমার সেই একটা কথা যে কি, তা তে! আমি 

এ পধ্যন্ত বুঝতে পার্লাম না।এ কি তোমার একট। কথ। 

জিজ্ঞাসা! তা যাকৃ; তোমার যত কথা মনে আছে, তুমি সাধ 
মিটিয়ে জিজ্ঞাসা কর। আমি সব কথার উত্তর দিচ্ছি” 

এই বলিয়া বৃন্দ! একে একে সকল কথা বিবৃত করিল। 

বন্দী কি অবস্থায় কোথায় রক্ষিত হইয়াছেন; রাজ। জয়সিংহ 

তাহার সুশ্র্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন; এখন তাহার 

শরীরের অবস্থ। কিরূপ আছে? বৃন্দা সকল কথা বিবৃত 

করিল। অবশেষে অতি মৃছুস্বরে কহিল,_-“তুমি কি একবার 

তাকে দেখতে চাও ?” 

শোভার মনে হইল)_শোতা একবার গিয়।৷ দেখিয়! 

আসে।' কিন্তু গ্রকাশ্তে কহিল,._“সে কে! আমি কেন তাকে 

দেখতে যাব ?” 

মনের ভাব বুঝিতে বৃন্দার বাকি রহিল না। বৃন্দা তাই 

বলিয়। উঠিল,_“তাতে আর হানি কি? তিনি অতিথি। গ্রহ 

ফেরে বন্দী হ'য়েছেন। তার স্ুশ্রুষ! করাকি কর্তব্য নয়? 

একবার দ্রেখে আস্বে বই ত নয়, __তায় আর দোষ কি? আঙি 

চুপি চুপি তোমায় নিয়ে যাব ;--কেউ জান্তে পার্বে ন1।” 

শোভ। মাথা নাড়িল; সম্ভুচিত হইয়! কহিল।_-““তাঁও কি 
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হ'তে পারে! পিতা জান্তে পারলে, কি বলবেন? লোকে 

কি মনে করবে?” 

এই বলিয়! শোভ। পুনরায় বৃন্দাকে জিজ্ঞাস করিল, 

“বন্দীর প্রাণ-দগ্ডাদেশ সব্বন্ধে আর কি কিছু শুনেছিস্ ?” 
বন্দ ।--“মহারাজ জয়সিংহের আদেশ কখনই লঙ্ঘন হ'বার 

নয়। শনিবার অমাবস্তার রাত্রে চাঁমুডার নিকট বন্দীকে 
বলি দেওয়া হবে।” 

শোভা শিহরিয়। উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,_ 

'পিত। কি নিষ্ঠুর! একবার তাহার মনে হইল,__'বন্দীকে 

ছাঁড়িয়। দিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করে।? একবার মনে 

হইল,_“বন্দীকে কৌশলে কোথাও লুকাইয়া রাখে । এক 
বার মনে হইল,“নিজে গিয়া জোর করিয়! বন্দীকে মুক্তি 
দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শোভা গএতিজ্ঞা করিল,_“যেষন করিয়াই 
হউক, বন্দীকে বাচাইব।” 

শৌভাঁকে অনেক ক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া, বৃন্দা জিজ্ঞাসা 
করিল,_-“তুমি কি ভাব; বল দেখি? 

“ভাব ছি--বন্দীকে কি ক'রে মুক্ত ক'র্তে পারি।” 

বৃন্দা আশ্চর্য্যান্থিতা হইয়া কহিল)_-“সে কি কথা ব'লছ? 
ভুমি কি ক'রে বন্দীকে মুক্ত করতে পারবে ?” 

শোভা ।--“তুই কিছু উপায় ভেবে দেখ, দেখি!” 
ইহার পর শোতা ও বৃন্দা অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিল। 

পরিশেষে শোত। বলিল,--“আচ্ছা। তাই হবে ।” 

$র %. 



অফাদশ পরিচ্ছেদ । 
সপরটি পণ (সপ 

উদ্বেগে । 

বীরসিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া মিথিলাধি- 

পতিও নিরুদ্ধেগ নহেন। রাজচক্রবর্তী লক্মণ-সেনের সহিভ 
বিবাদ তাহাতে অপরিহারধ্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজ] জয়সিংহ 
মনে করিয়াছিলেন, দুত্কে বন্দী করিলেই লক্ষণ-সেনের সহিত 

সন্ধি-স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিবে । বীরসিংহ--তাহার 

প্রধান সেনাপতি সংগ্রামসিংহের পুর্ন; তাহারও অত্যন্ত প্রিশ্ন- 

পাত্র। ম্ুুতরাং বীরসিংহকে বন্দী করিলে, বীরসিংহের প্রাথ- 

নাশের আশঙ্কায় লক্্ণ-সেন নিজেই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া! পাঠাই- 
বেন। আর, তাহাতে অল্পায়াসেই মিথিলার সহিত নবদ্বীপের 

বিবাদ মিটিরা যাইবে। কিন্তু ঘটনাচক্র অন্য পথ পরিগ্রহ 

করিল। জয়সিংহ যাহ! মনে করিয়াছিলেন, ঘটনা-চক্রে তাহার 

বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইতে চলিল। বীরসিংহ দরবারে 

দাড়াইয়। মিথিলাধিপতির অবমাননা করিয়াছেন। রাজ্যের 

সম্মান-সন্ত্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রাণদণ্ডই তাহার উচিত 

শান্তি। সে ক্ষেত্রে রাজা জয়সিংহ কোনই উপায়াস্তর গ্রহণ 
করিতে পারেন না। 

রাঁজা জয়সিংহ বন্দীর বিষয় তাবিতেছেন। এমন সমস 

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,_“যে পাত্রের বিষয় বলেছিলেন, তার 

কি হ'ল?” 



৮০ লক্ষমণ-সেন। 

রাজ] জয়সিংহ দীর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_ 

“রাণি! সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল! শোন্তার উপযুক্ত পাত্র আমি 

খঁজিয়া পাইতেছি না।” 
রাণী ।_-“শেভার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বর্ষ উত্তীর্ঘপ্রায়। আৰু 

কোনরূপেই কন্ঠাকে অনুঢা রাখা যায় না। একী একটী দিন 
যাচ্ছে, আর শোভার বিবাহের চিন্তায় আমার শরীরের এক এক 

ছটাক রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। আঙার ব্যায়রাম-পীড়। আর কিছুই 
নয়; ব্যায়রাম-পীড়া মাত্র__-শোগ্ছার বিবাহের চিত্তা। অনেক 

দেবতার আরাধনা ক'রে, অতাগিনীর একমাত্র কন্যা? 

বলিতে বলিতে রাজ্জী কাদিয়া ফেলিলেন। জয়সিংহ সাস্বনা- 

দাঁন-ব্যপদেশে কহিলেন,-“তুমি আর দিন কয়েক অপেক্ষা] 

কর। এবার আমি শোতার বিবাহের ব্যবস্থা না করিয়। অন্ত 

কিছুই করিব না।” 

রাণী।--“আপনি যে বলেছিলেন, নবদ্বীপে একটী পাত্র 

আছে? সেপাত্রের কি হ'ল?” 

জয়সিংহ।_-“রাঁণি! সেই জন্যই তো আজ আমি এত 

চস্তান্বিত। আজ আমি যে যুবকের প্রাণদণ্ডের আদেশ ঘোষণা 

ক'রেছি। ভাহারই সহিত আমি শোভার বিবাহ দ্দিব মনে 

ক'রেছিলাম। কিন্তু তাগ্যদোৌষে সকলই বিপরীত হ'ল!” 
রাণী শিহরিয়া উঠিলেন; আশ্চর্য্যাম্বিতা হইয়া কহিজেন,__. 

“এয! তাহারই সহিত শোভার বিবাহ দিবেন, স্থির 

করেছিলেন !”) 

জয়সিংহ।--“আমি অনেক দিন হইতে এ পাত্র মনস্থ করিয়] 

রাখিয়াছিলাম। উহারা আমাদের গানৃটী ঘর। উহাদের 
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ঘ[দি-ব।স এই মিথিলায়। রাজ] ঝল্ল।ল-সেন যখন মিথিল! 

অধিকার করেন, সেই সময়ে উইরা এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া 

নবদীপে গিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। এই বিবাহ সম্পন্ন 

হইলে, কুলেশীলে যেমন মুখ উজ্জ্বল হইত, তেমন যোগ্যে 

যোগ্যের মিলন ঘটিত। আমার শোতা যেমন শোতাময়ী; 

বীরসিংহও সেইরূপ কন্দর্প-কান্তি। এ মিলন সংঘটিত হইলে, 

আমাদের আনন্দের অবধি থাঞ্িত না। হায় বিধাতা -- 

তোমার মনে এই ছি?” 

রাজ। জয়মিংহ শিরে করাঘাত করিলেন। 

রাণী।_-«“এই কাঁধ্য কি কোনও প্রকারেই সম্পন্ন হ'তে 

গারে না?” 

জর্সিংহ।-_“বারসিংহের পিতার সহিত এক সময়ে এ 

বিষয়ে আমার কথাবার্ত। হইয়াছিল। তিনিও এই বিবাহে 

সম্মত ছিলেন। কিন্তু এখন আর কোনই সম্ভাবনা নাই। 

বিশেষতঃ বীরপিংহের প্রাণদর্ডের আদেশ কোনও প্রকারেই 

রহিত করিতে পারিব না।” 

রাণী ।-'তবে উপায়!” 

জয়সিংহ।--“উপায় আরকি? আর কয়েক দিন পরেই 

বারসিংহের পিতা সংগ্র।সিংহ) মহারাজ লঙ্গমণ-সেনের দক্ষিণ- 

হস্তরূপে, মিথিলার উচ্ছেদ-সাধনে আগমন করিবেন। তখন, 

অন্য কোনও শুভ প্রস্তাবের পরিবর্তে, কামান-বন্দক লইয়া 

তাহার সহিত আলাপ করিতে হইবে ।” 

রাণী।_“যুদ্ধ রাজ্য লইয়া। আমাদের একমাত্র কন্ু]। 

রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? বীরসিংহের হস্তে কন্তা ও 
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রাজ্য ই -ই যদি; আমর! সমর্পন করি, বিবাদ নি তো 
মিটিয়া যায়!” 

জরসিংহ|_-“রাণি! সব বুঝি_সব করিতে পারি। কিন্ত 

মান-সন্ত্রম আগে, কি প্রাণ আগে? মান-সন্ত্রমের তুপ্পনায় সকলই 
তুচ্ছনহে কি? রাজ! লক্মণ-সেন জ্বকুটি-ভঙ্গি করিবে ;_-অধীন 
রাজ৷ বলিয়] নিঘূত পদদলিত করিবার চেষ্টা পাইবে 7 ক্ষত্রিয়- 
সন্তান হইয়৷ কোন্ প্র।ণে তাহ। সহা করিতে পরি? প্রাণ যাক, 
রাজ্য য|ক্, সব যাকৃ; কিন্তু মানসন্ত্রমে জলাগ্রলি দ্রিতে পাৰিব 

না! তুমিই কি আমায় সেই উপদেশ দেও ?” 

রাণী।__“ক্ষত্রিয়-রমণী কখনও সে উপদেশ দেয় না| মান- 

সম্রম-রক্ষার জন্য শোতাকে যদি স্বহস্তে বলি দিতে হয়, আমিই 
কি তাহাতে পরাম্মুখ ?') 

জয়সিংহ।_-“ত|ই জানি বলিয়াই তো প্রাণ আঙ্গ ব্যাকুল 

হইয়। পড়িয়াছে ! রাণি! জানি না-শোভার অদৃষ্টে কিআছে! 

হয় তো চামুগার মন্দিরে শোভাকেই বলি দিতে হবে!” 

রাণী।__“আচ্ছা__বীরসিংহকে হাত কর! যায় ন! ?” 

জয়সিংহ।-__“প্রথমে আমার মনে কতকট সে চিন্তার উদয় 

হয়েছিল বটে ? বীরসিংহকে বন্দী করলাম ব'লে লক্মণ-সেনকে 

যখন পত্র লিখি, তখন মনে মনে আমার এই সঙ্কল্পই ছিল বটে! 

আমি মনে করেছিল!ম, বীরসিংহকেও ক্রমশঃ বশীভূত কর্ব; 
আর লক্ষণ-সেনকেও প্রকারান্তরে আমার প্রস্তাব গুনাইব। 

তাহারা তাহাতে সন্ত হতেও পারতেন। কিন্তু) 

রাণী।_-“এখন কি আর উপায় নাই?” 

জয়সিংহ।_-“আর উপায় নাই। আমি বীরসিংহের প্রাণ- 
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দণ্ডের র আদেশ দিয়েছি | বোধ হয়, সে এত তার নয় যে,সে 

কোনও প্রলোভনে বশীভূত হবে। যদি সে প্রলোভনে বশীভূত হয়, 
তেমন কাপুরুষের হস্তে শোভাকে সমর্পণ করার অপেক্ষা চামুণ্ডার 
মন্দিরে শোভাঁকে বলি দেওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।”? 

বলিতে বলিতে জয়সিংহ যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 

বাণী আর কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। কেবল 

দার্ঘনিশ্বাস পরিতা।গ করিয়া কহিলেন, “জানি-না-শোভার 

অনৃষ্টেকি আছে ! জানি-না_মা। চাযুণ্ডার মনেই বা কিআছে! 
কিন্তু যে দিন আপনি নবদ্বীপের যাঙীদের নৌকা আটক 

করেছেন, সেই দিন হ'তেই আমার মন দারুণ দুশ্চিন্তায় আচ্ছনর 

হয়েআছে।” 

জরসিংহ।_-«“তোমার সকলই বাঁড়াবাড়ি। যাআীদের 

নৌকা আটক করেছি; রাজনীতির নি উদ্দেপ্ত আছে। 
ত?তে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কি?” 

রাণী।_-“আমি স্ত্রীলোক । রাজনীতির নিগু? উদ্দেন্ত বুঝি 

না। কিন্তু অতসম্পাতের আতঙ্কে আম, প্রাণ সদাক্ট 

ভত'্কত।? 

জয়সিংহ।__€ এতে অভিসম্পাভের আতঙ্ক কি আছে?” 

রাণী।_“ রাজার রাজায় যুদ্ধ হ'ক. তাতে আমি অণুমাত্র 
চিন্তিত নহি। ক্ষত্রিয়ের প্র বুদ্ধ । ক্ষঞিয-রমণী যুদ্ধ দেখিয়া 

কখনই আতঙ্কিত হয় না। কিন্তু সেই নিীহ বরঙ্গণ-ব্রাহ্গণীর 

দীর্ঘশ্বাস আমাকে বড়ই ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। তারা পুক্জ- 

শোকে কাতর হ'য়ে যখন অভিসম্পাত করেন, তখন আজি 

চারিদিক অন্ধকার দেখি ।?? 
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 জ্যসিংহ “তুমি পুনঃগুনঃ বর [্ধণ তরান্ষদীর অতিসম্পা্ের 
কথাৰল। কেন?ত্রাহ্মণ-ব্রাঙ্গণীর পুত্রকে আমি তো অগ- 
হরণ করিয়া আনি নাই ;_-বন্দী করিয়াও রাখি নাই! তাদের 
পুত্র_-আপনা-আপনি বিবাগী হইয়। গিয়াছে। আমি তাহার 
জন্য কিসের অপরাধী ?” 

রাণী -“ব্রাহ্গণ-ত্রাঙ্ষণী পুত্রের অনুসন্ধানে কাশীধামে যাত্রা 
করিতেছিলেন। আপনি তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিয়া 
তাহাদের ব্যাকুলত। বাড়াইয়৷ তুলিয়াছেন। শুনিতে পাই, 
তাহার] সর্বদাই শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন,_-'বাঞজা ! 
আমাদিগকে যেমন পুত্রশোকে ব্যথিত করিতেছ, তোমাকেও 
সেইরূপ শোক পাইতে হইবে।" মহারাজ! যখনই সে কথা 
গুনি_যখনই ত্রাহ্ষণ-ত্রাক্মণীর সেই কাতরোক্তি কর্ণে প্রবেশ 
করে, তখনই প্র।ণ ক[পিয়] উঠে ।” 

জয়নিংহ।_“রাজনীতির কঠোর নিয়মে আমি আৰদ্ধ। 
কোনপ্রকারেই এখন তাহাদিগকে মুক্তি দিতে পারি না।” 

রাণী।-“তবে কি নির্দোষ ত্রাঙ্গণন্রান্মণীর অতিসম্পাতে 
সর্বনশ ঘটিবে!” 

রাজ! জয়সিংহ গম্ভীরতাবে উত্তর দিলেন,_-'কি করিব-__ 
উপায় নাই! রাণি! এ বিষয়ে তোমার কোনও অনুরে!ধ 
না করাই কর্তব্য ছিল।” 

এই বলিয়া রাজা জয়সিংহ চিত্তিত ও বিষন্জ মনে গ্রকোর্ঠ 

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেলেন। বচসায় বিরক্ত হইয়া রাজা 
চলিয়া গেলেন ভাবিয়া, রাণীর মনে দারুণ অনুশোচন 

উপস্থিত হইল; নীরবে অশ্র-বিসর্জন করিতে করিতে 



্রন্মচারী-সন্নিধানে। ৮৫ 

চাযুণ্ার উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,_-“"বরাতয়দায়িনি 

মাগো! তোমার সংহারিণী মৃত্তি সম্বরণ করমাঁ! বিভীষিকার 

উপর বিষম ধিভীবিক1 দেখাইয়া আরও কেন মা প্রাণকে 

আকুল কর! 
যু সং 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ | 
ই ০ 

ব্রন্মচারী-সন্গিধানে | 

পর্াবভীর কি হইল? 

পদ্মাবতীর পিতামাতা প্পাবতীকে মন্দির-প্রাঙ্গণে পরিতা|গ 
করিয়া গেলেন। পদ্মাবতী সেই অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি 

পদপ্রান্তে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়। পদ্মাবতী কত কথাই 

ভাবিতে লাগিল। 

পিতৃমাতৃপরিত্যক্তা বালিকা এখন কোথায় যাইবে_ 

কাহার আশ্রয় লইবে ? পদ্মাবতী ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল 

না| শেষ, কাঁদিতে কাদিতে কহিল,_“জগবন্ধ! অনাথের 

নাথ! তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তবে আবার এ দুর্ভাবনা- 

এ দুশ্চিন্তা মনে আসে কেন? প্রভু !_ শান্তি দেও--আশ্র 

দেও! চঞ্চল চিত্ত সুস্থির হউক ।” 

কিন্তু বালিকা মনকে প্রবোধ দিতে পারে কৈ? আপনাব 

ভাবন! ভূলিবার চেষ্টা করে বটে? কিন্তু যঙ্গে সঙ্গে পিতা- 

মাতার ভাবনা! আসিয়া মন অধিকার করিয়। বমে। যতই মন 



৮৬ . জক্ষাণ, রা | 
টা তাস চিত উত ঈির্লি ছি তা উট ভিত সিটি লাসিতী ৮৮৪ 

রা? ০১%! করে, ততই মনে পড়ে পিতামাতার 

কথা, ৬৮ এনে শড়েতাহাদের স্বেহ-তালবাসা। তাহারা 

দ্লাবতীগত গ্রাণ। তাহারা পদ্মাব সীকে এক মহুর্ভ চক্ষের 

আড়াল করিতে পারিতেন না। পন্ম(বতীকে ছ।ডিয়া কেমন 

করিয়া তাহারা দেশে প্রত্য।াগধম করিবেন_গণ্মাবতী তাহা 

ভাবিয়া স্থির করিতে পাবিল ন;| পঞ্মাবতীর মনে হইল, 

গল্মমবত।কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিতা সারা যেরূপ 

ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহাতে ত'হারা পদ্মাবতী [বনা কখনই 

গ্রাণধরণ করিতে পারিবেন না। বালিকা ভাবতে লাগিল, 

_তাহ|রা হয় তো শোকে ষুহমান হইয়। সাগর ঝাপ 

দিবেন? তাহারা হয় তো আত্মহারা হইয়া, কে'খায় কোনু 

বনদে-জঙলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণ হারাইবেন |) 

গদ্মাবতীর প্রাণ দুশ্চিন্তায় যতই ক|তব হয়, গন্মব্তা যতই 

চিন্তার কুল-কিনারা হারাইয়া ফেলে; ততই সে জগবন্ধুর 

শরণাপন্ন হয়) ততই সে ডাকে,--“জগবন্ধু! তুমি রক্ষা কর? 

ক্রমে ব্বাত্রি এভাত হইল। পক্ষিকুল কলকলম্বরে প্রভাতী 

সঙ্গীতে তান ধরিল। পদ্মাবতীর পিতামাতা পদ্নাবতীকে 

ধাহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। 

নিদ্রাতঙ্গে উঠিয়! বসিতেই পদতলে তিশি পন্মাবতীকে দেখিতে 

গাইলেন। পদপ্রান্তে অজ্ঞাতকুলশীল সেই অপরিচিত 

বালিকাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি? এখানে বসিয়া কেন ?? 

পদ্মাবতী কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সে কেবল 

অশ্রু ভারাবনত নয়নে একাৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 



ব্রহ্মচারী-সমিধানে। ৮৭ 

ব্রহিল। গগ্মাবতী দেখিল,'সে ইঃহ।র পদঞ|প্তে বসিয়া 

আছে, তিনি সাক্ষাৎ দেবমূর্তি। বেশ--প্র্থটাণাঁর ন্যায় । 

কিন্ত রূপ কার্তিকের মত। পন্মাবতীর মনে হইল,_ইনি 

দেবতা) আমাকে আশ্রয়-দীন জন্য ব্রহ্মচাখীর বেশে এখানে 

অপেক্ষা করিতেছেন। পদ্মাবতী জগবন্ধুর উদ্দেশে প্রণাম 

করিয়। মনে মনে কহিল,--“এত দয়াব[ন না হইলে, তোমার 

নাম দয়[ময় হইবে কেন?” 

পল্মাবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্র্ষচারী পুনরায় মিয়া 

করিলেন,-“তুমি কে? তুমি আমার কাছে কেন?” 

পঞ্মাবতী অশ্রপূর্-লোচনে উত্তর দিল,_“আমি আপনার । 

আমার পিতামাতা আমাকে আপনার চরণে অপণ করিয়। 

গিরাছেন। আপনি আমায় আশ্রয় দেন |” 

্রঙ্ষচারী বিশ্মিত হইয়া কহিলেন,_-“আ!মি ব্রহ্মচারী ? তুঙগি 

বালিকা । আমার নিকট তোমার পিতাম।তা তোমাকে কেন 

বাখিয়া যাইবেন ?” 
পদ্ম(বতী '__-“আমি মিথ্যা! বলিতেছি না। আমার পিন্তা- 

মাতার যে সঙ্কল্প ছিল, সেই সঙ্কল্প অনুসারে তাহারা আপনার 
চরণে আমাকে সমর্পণ কবিয়] গিয়াছেন !? 

্রঙ্চচারীর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। তিনি 

বুঝিলেন,_বালিকার পিতামাতা জগন্নাথদেবের চরণে তাহকে 

সমর্পণ করিয়] গিয়াছেন।” ব্রন্ষচারী প্রকাশ্তে কহিলেল,_ 

“ওঃ-বুঝেছি। তোমার পিতামাতা! তোমাকে জগবদ্ুব পাদ- 

পদ্মে অর্পণ ক'রে গিয়েছেন। তা তুমি এ মন্দিরের দিকে 

যাও না| কেন?” 
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 গন্মাবতী বাগ্রভাবে কহিল, _ পদক | ছলনা করেন কেন? 

এ নিরাশ্রয়। বালিকাকে আপনি ভিন্ন কে আর আশ্রয় দিবে ?” 

ব্রহ্মচারী ।-_-“জগবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পিত বালিকাদিগের 

আশ্রয়-দান জন্য রাজা আনন্দদেব সুবন্দোবস্ত করিয়া 

রাখিয়াছেন। তুমি মন্দিরের দিকে যাও; আশ্রয় পাইবে।” 

পন্মাবতী।_-“আমি সেসব কিছু জানি না। আমার 

পিতামাতা ধাহার চরণে আমংকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমি 

একমাত্র তাহাকেই জানি। দেব! এ অবোধ বালিকাকে 

বঞ্চনা করিবেন না। আমি আগনার চরণে ধরি) আমায় 

আশ্রয় দেন।” 

এই বলিয়া পন্মাবতী ব্রন্মচারীর চরণ ধারণ করিতে গেল। 
্রক্ষচারী সরিয়া দীড়াইলেন; কহিলেন, “কুমারী! আমি 

্রহ্মচর্যয-ব্রতধারী | কেন তুমি আমায় বৃথা অনুরোধ করিতেছি? 

আমি নিজেই আশ্রয়হীন); আমি আবার তোমায় আশ্রয় 

দিব কি প্রকারে? আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতাজগবন্ধু! তুমি 

তাহার চরণে শরণাপন্ন হও” 

পদ্মাবতী কাদিতে কাদিতে কহিল।_-"আমি তো তাহারই 

শরণাপন্ন হইয়াছি। জগবন্ধু!_তবে কেন আমায় আশ্রয় 

দ্রিতেছেন ন1?” 

পন্মাবতীর কাতরোক্তিতে ব্রহ্মচারীর হৃদয় বিগলিত হইল। 

কিন্ত উপায়াক? তিনি যে ব্রহ্মচারী! ব্রহ্মচারী কহিলেন) 

“কুমারী! তুমি যাহাতে আশ্রয় গাও, জগন্নাথধাঙে জগবন্ধুর 

সেবাদাসী-রূপে জীবন কাটাহতে পার, আমি পাগাদিগকে 

বলিয়৷ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতোছ। তোমার যাহাতে 

পরা তাস ছি সিসি তািরাসিপা্ি 2 তাত এ 



তর ্র্চার ী-সাাধানে | | ৮৯ 
৫ ০২, শি সপসিািলাসিতাসাসিপিিত ৯ পাটি পা. রি নু 

কোনরূপ কষ্ট না হয়, আমি াহাদিগকে সে জন্য বিশেষ করিয়া 

বলিয়া দ্িব। মি কীাদিও ন|।” 

পদ্মমবতী কাতর-কঠে উত্তর দিনল,-"আমি আপনার 

আশ্রিত। আমি আপন|কেই জানি। আপনি আমাকে 

পরিভাগ করবেন না। 

পদ্মাবতী উঁটিয়া গিয়া ব্রহ্মচারীর চরণ-যুগল ধারণ করিল। 

চবগ ধরিয়া কাদতে কাদিতে বণিচে লাগল,.-“দেব! এ 

নিঃসহায়। ব|ণণাকে প্বিতাযাগ করিবেন না? 

এই সময় ব্র্ঈচারীর ও পন্বারহার প্রতি মন্দির দণের 

প্রহরিগণের দত পতিত হইল। তাহ কোলন শুনিয়া, 

নিকটে উপস্তি ১ ভইমী। সকণ বার জানতে পারিল। ক্রমে 

মন্দিরের ভতাবধারকের 'নকট এ সংবাদ পৌ।ছল। তিনি 

সদ্লবলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হংদেন। পন্াবশীর ও 

্র্ষচারীর কথাবান্ত। সকলই তিনি শু/নলেন )--সকল ব্যাপারই 
তানি বু'ঝত প।ারণেন। 

মন্দিরের ভন্বাধধায়ক ব্রহ্মচারীকে চিনিতেন' সুকঠের 
গন্য ব্রহ্ধচাপী রজার নিকট বিশেখভাবে পরিচিভ ছিলেন। 

বর্ধচারীর বয়দ অন্প। সবে মাত্র তাহাতে যৌবনের উন্মেষ 
হইতেছে। ভীগার সৌন্দর্ধা-মাধুর্ষোর অধধি ছিল না। এই 

নকল কারণে, ঠ1হাকে সহ্লাসাশ্রম ত্যাগ করাইয়া সংসারাঅমে 

প্রবিষ্ট করাষঈপার গক্ষে রাজার বিশেষ যন্গ ছিল। কিন্ত 
ব্রহ্মচারী রাজার নে অন্তরোধ রক্ষা করেন নাই। সেব্ঈগ অভরোধ 

কেহ করিলে, তিনি পুক্যোন্তয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 

য|ইবেন-_- এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু রাজা মানন্দ- 



৭০ লগ্মণ-সেন। 

দেবের সেরূপ ইচ্ছা নহে। ত্রঙ্গচারীর স্ুকষ্ঠ তাহাকে মুগ্ধ 

করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মচারী পুরুযোত্তম হইতে চলিয়া গেলে 

তাহার মধুর কে হরিগুণান্্বীর্ভন আর শুনিতে গাইবেন 

না_এই আশঙ্কায় রাজ] আনন্দদেব ব্রহ্মচারীকে সংসারী 

হইবার জন্য আর অধিক গীড়াপীড়ি করেন নাই। মন্দিরের 

তত্বাবধায়ক এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি 

বালিকার সঘ্ন্ধে ব্রহ্মচারীর নিলিপ্ত-ভাবই উপলব্ধি করিলেন। 

ব্রন্মচারীর ও পদ্মাবতীর কথাবার্তী শুঁনয়া, মন্দিরের 

তব্বাবধায়ক পদ্মাবতীকে কহিলেন) বালিকা! তোমার 

গিত।মাতা তোমাকে জগবন্ধুর পাদ্পদ্মে সমর্পণ করিয়া 

গিয়াছেন। তুমি ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে স্থান পাইবে কিরপে? 

জগন্নাথে যে সকল সামগ্রী অর্পিত হয়, সে সকলে আমাদের 

মহারাজের অধিকার। ব্রহ্গচারী ইচ্ছা ঝকরিলেও তোমাকে 

এরহণ করতে পারিবেন না। বিশেষতঃ তিনি তোমায় 

গ্রহণ কারিতেও অসম্মত।” 

পণ্াবতী কোনক্রমেই ব্রহ্মচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে 

চাহিল না। পঞ্মাবতীর বরাবরই একই কথা। সে পুনঃপুনঃ 

বলিতে লাগিল।_-“আমার পিতামাতা আমাকে ধাহার চরণে 

অর্পণ করিয়! গিয়াছেন, আমি তাহারই চরণে আশ্রয় লইব 1” 

তত্বাবধায়ক রাঙ্জ কর্মচারী বুঝ[ইলেন,-“ক্রন্মচারী আপনিই 

আশ্রয়হীন। যে নিরাশ্রয়। সে আবার অপরকে কিরূপে 

আশ্রয় দ্রিবে 1 কর্মচারী আরও কহিলেন,_“আমাদের রাজা 

আনপ্দদেব বড়ই সজ্জন ব্যক্তি। তোমাকে তিনি যত্বসহকারে 

প্রতিপালন করিবেন ।” 



ব্ঞিবে। ৯১ 
পিল তোল ৯ ৩ পানি লাস্ট বাটি তি সিসি ৮০ পিল এটি লী তত পপ ০৭ তাস এছ পে এছ পা ৩০০ নু 

পদ্ম(বতী “আমি সে আশ্রয়ের তিখারিণী নহি। 

আমার পিতামাতা আমায় যে আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। 

আমায় সেই আশ্রয়ে থাকিতে দেন।” 

পদ্মাবতী কোনক্রষেই প্রবোধ মানিল না। অবশেষে 

তত্বাবধরক প্রহরিগণকে আদেশ দ্রিলেন_-“এই বালিকাকে 

এবং ব্রঙ্মচারীকে রাজার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে 1” 

তত্বাবধায়কের আদেশ-ক্রমে পদ্মাবতী ও ব্রহ্মচারী রাজা 

আনন্দেবের দরবারে প্রেরিত হইলেন । 

চিপ 

বিংশ পরিচ্ছেদ । 
পথ ০০ 

বিপ্লবে । 
এক দল যাত্রী পুরুষোত্তম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিল । 

পুরুষোত্তম হইতে যাত্রীরা যখন নবদীপে প্রত্যাব্ৃত্ত হইল, 

তখন নবদীপ বিষম উদ্দেগপূর্ণ। নবদ্বীপাধিপতি রাজচক্রবর্তা 
লক্মণ-সেন সসৈন্যে মিথিলা ভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। সমব- 

ক্ষেত্র হইতে কখন কি সংবাদ আসে, তজ্ঞন্য রাজ-অমাত্যগণ 

সদাই উদ্বিগ্ন রহিয়াছেন। 

যুদ্ধযাত্রাকালে নবদ্বীপাধিপতি আদেশ প্রচার করিয়া 

গিয়াছেন,__“পুকঘোত্তমের যাত্রীরা নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলে। 

তাহার্দিগের কয়েকজনকে যেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে দেওয়া 

ন। হয়। মহারাজ সংবাদ পাইয়াছিলেন,_-'মিথিলাধিপতির 

কয়েকজন আত্মীয়-অন্তরঙ্গ পুরুযোত্তম হইতে নবদ্বীপের পথে 



৯২ লম্মমণ-সেশ। 
১১৭2 ৫৯৩:০৯৪১৪ চে ও পাস তি তত এছ ৫৬ চ৪ 5 তাত প ৬ লিলেলা পা 

ত্যাবর্ভন  করিতেছেন। প্রধানতঃ, তাহাদিগকে আবদ্ধ 

করাই মহারাগ্গের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রাজকর্খচা বীরা 

ততদৃর অন্সান লইতে প্রয়াস পান নাই। সুতরাং পুরুযোন্তম- 
প্রত্যাগত যাত্রিযাত্রেই নবদীপে উপস্থিত হগ্রার পরই নজববন্দী 
হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এদিকে রাজা জয়সিংহের প্রতিজ্গ ছিল,_নবদ্বীপাধিগতির 

সৈন্ত মিথিল।, পদার্পণ করিবামাত্র তিনি বন্দীদিগের সংহাব্- 

সাধন করিবেন । সুতরাং ভচ্নাও নবদ্বীপের অধিবাসিগণের 

উদ্বেগের অবধি ছিল না। চান পুর বীরসিংহ মিথিলায় 

বন্দধা। নবদীপাধিপতির মিথিলাস্থ প্রতিনিধি নবদ্দীপা ধি- 

পতির পরমাত্মীয় পুর্ব হইতেই মিথিল [য় সপরিবারে বন্দী 
হইয়। আছেন । তাহাদের দশ[ই বাণ? হইল?আবার ক।নীষ।ত্রী- 

দ্রিগের নৌন। আক্রমণ করিয়। এ তাহাদগকে থে 

বন্দী করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নবদ্বীপের আরধিবাগীদিগের 

অনেকের আম্মীয়-স্বজন ছিলেন। তাহার।ই বাকি অবস্থায় 

রহিলেন? এইরূপ নানা ছুভাবন। নাণাঙ্জনের হৃদয় আধকার 

করিয়া বসিযাছিল। 

নবদ্বীপ ঘেরূপ উদ্বেগপূর্ণ; মিথিলাও তদ্দগ উদ্দেগপূর্ণ। 

মহারাজ লক্গুণ-মেন সসৈন্যে মিথিলা-আক্রমণে অগ্রসর হইতে- 

ছেন সংবাদ পাইয়া, রাজা জয়সিংহ, কাশীনরেশের সহিত 

মিত্রতা-স্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন । কাশীনরেশের সৈন্তদল আসিয়! 

রাজা জয়সিংহের সহায়তা করিবে, স্থির হইয়া গিয়াছে। 

কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে, রাজা জয়সংহ আপনার 

পরিজনবর্গকে কাশীধামে প্রেরণ করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন । 



বিশ্লৈবে। ৯৩ 
৯৯৮ ০১৮ পাপা সপিস্পিিস্সটি ৩৯ পীসপিশাি পা 

যিবিলার সীমানায় মবর্ধীগাধিপতির সৈশদল পদার্পন 

করিয়াছে_যে দিন এই সংবাদ রাঞ্া জয়সিংহের নিকট 

উপস্থিত হইল, রাজা জয়সিংহ ক্রোধে অধীর হইয়। পড়িলেন। 

সেই দনই বন্দিগণের প্রাণ-সংহারের সক্ষপ্প ছিল। কিন্ত 

সংবাদ আসিতে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায় সে দিন আর তাহা 

কাধ্যে পরিণত হইল না। পরদিন প্রভাতে বন্দিগণকে নিহত 

করা হইবে, ইহাই স্থির হইয়া রহিল। পূর্ববাদেশ অনুসারে 

আরও তিন দিবস পরে বীরসিংহের প্রাণদ্রণ্ডের কথা ছিল। 

কিন্তু তাহাব্ব পৃর্বেই মহারাক্গ লক্ষাণ-সেন খসৈন্ঠে মিথিলার 

শীমানায় উপনীত হওয়ায়, সে কয়েকদিন অপেক্ষ। করাও 

রাজ। জয়সিংহ আর সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন ন|। স্থির হইল, 

গরদিন প্রভাতে প্রথমে বীঃসিংহের মস্তকচ্ছেদ হইবে। 

পরিশেষে, একে একে নবদ্ীপাধিপতির প্রতিনিধি গ্রভৃতির 

প্রাণদ্ড হইবে । 

এ দিন রাত্রে বীরসিংহের হস্তপদ কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবন্ধ 
করা হইল, এবং তাহাকে কারাগারের এক নিভৃত কক্ষে রাখার 

ব্যবস্থা] হইল। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই দগাদেশ প্রচারিত হয়। জহ্লাদ- 

গণ প্রত্যুষে সেই নৃশংস হত্যাকা সংসাধনের অগ্গ গ্রস্ত হইয়া 
রহল। 

বন্দী বারপিংহ সন্ধ্যার পরই সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। 

তিনি নিরস্ত্র) কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। তাহার আত্মরক্ষার 

কোনই উপায় নাই। বীরসিংহ মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়। 

বহিলেন। তবে তাহার মনে বড়ই ক্ষোত রহিল।তিনি 
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বীরের হ্যায় মরিতে পারিলেন না। সিংহ পিগ্ররাবদ্ধ হইয়! 

আততায়ীর অশ্।ঘাতে প্রাণ বিসঙ্জন করিতে প্রস্তত হইল। 

বীরমসিংহ যখন মৃত্যুকে এইরূপ-ভাবে আলিঙ্গন করিবার 

গন্য গ্রস্ত; গভীর নিণীথে হস্তপদাবদ্ধাবস্থায় অন্ধকার 

কারাগৃহে বসিয়া তিনি যখন মৃত্যুর জন্ গ্রতীক্ষা করিতেছেন, 

সহসা কারাগারের দ্বার উনুক্ত হইল। অন্ধকার কারাগৃহে 

বসিয়া, বীরসিংহ চক্ষু যুদ্িয়া আপনার ছুরদৃষ্টের কথা তাবিতে- 

ছিলেন। কারাগরের দ্বারোন্মোচন হওয়ায় সেই শবে তাহার 

চিন্তাত্রেত প্রতিহত হইল। তিনি চক্ষুকুন্মীলন করিয়া 

দেখিলেন,__-কারাগুহ যেন কি এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। 

বীরসিংহের মনে হইল,-তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছেন। 

কারাগুহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া এক অনিন্ধ্সুন্দরী যুবতী 
বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। আপনার কোমল কর- 

স্পর্শে বীরপিংহের হস্তপদের বন্ধন উন্ুক্ত করিয়া দিলেন। 

পরিশেষে সুন্দরী কহিলেন,_“বীরসিংহ! যদি বাচিতে 

ইচ্ছ। কর, আমার সঙ্গে আইস”) 
একি স্বপ্ন!-একি প্রহেলিক1!. বীরসিংহ কিছুউ স্থির 

করিতে পারিলেন না। অর্ধত্রস্ত অর্ধবিজড়িত কণ্ঠে বীরসিংহ 
উত্তর দ্িলেন--“দেবী ! আপনি কে? আমার প্রতি আপনার 

এ করুণা কেন ??? 

সুন্দরী বাঁণাধিনিন্দী কণ্ঠে কহিলেন,_-“সে পরিচয়ের সময় 

এখন নহে। আর বিলম্ব করিবেন না। শীদ্র আমার অনুগামী 

হউন |?” 

বন্দী বিহ্বলের ন্যায় উত্তর দিল'--“কোথায় যাইব ?” 
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সুন্দরী _-“আপনাকে নবদ্বীপে পৌছিয়। দ্রিবার সকল 

বন্দোবস্ত ঠক করিয়া রাখিয়ছি। আপনার প্রাণদণড স্বক্ধে 

পূর্বাদেশ অবাহত থাকিলে অতি অল্গীয়ামেই আপনাকে 

উদ্ধার করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনার প্রাণদর্ডের দিন পরি- 

বঠিত হওয়ায় আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আগানি আসুন, 

আর বিলম্ব করিবেন ন11 

বারসিংহ পুনরায় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,-“দেবী ! 
আপনি কে? আমার প্রাণরক্ষার জন্য আপনার এ আয়োজন 

কেন?" 

সুন্দরী ।_-“বলিয়াছি তো, সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় 

এখন ময় । যদি ম! চাযু্ড মুখ তুলিয়। চান, সে পরিচয় অবশ্তই 
পাইবেন। আস্থুন, আর বিলম্ব করিবেন না।” 

স্রন্ঘবার অনুসরণ করিবার জন্য পীরসিংহ প্রস্তুত হইতে- 

ছিলেন। সহস] কে যেন তাহাকে বাধা দিল। বীরাসংহ গম্ভীর 

স্বরে উত্তর দিলেন,_না, আমি আপনাত সঙ্গে যাইতে পারি 

না। সংগ্রামসিংহের পুত্র এত কাপুরুষ নয় যে, পলায়ন করিয়া 

প্রাণ বাগইবে | আামাদের মিথিলাস্থ প্রতিনিধি সপরিবারে 

বন্দী আছেন। তীর্ঘযাত্রী কত প্রঙ্জ' বন্দী অবস্থায় কালযাপন 

করিতেছেন । রাজার আদেশ,._কাল ক্ঠাহাদের সকলেরই 
প্রাণদণ্ড হইবে । তাহাদিগকে ফেলিয়া আমি একা কি কিয়া 

পলায়ন করিতে পারি? আপনি কেন আমায় এত কাপুরুষ মনে 

ক্ধিলেন 1! 

বীরসিংহের উত্তরে সুন্দবী আশ্র্ধ্যদ্থিত হইলেন। তাহার 

মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন।--“বারসিংহ! 
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তোমার এত বীরত্ব -এত মঠন্ব না হইলে কি আর দাসী 

তোমার চরণে আম্মবিক্রীত হয়!” প্রকাগ্ঠে কহিলেন, 

“কাপুরুষ মনে করি নাই। আপনার জীবন-রক্ষার প্রয়োজন 

আছে; তাই আপনাকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। 

অশ্ব প্রন্তত, নৌকা প্রন্তত, আপনি আর বিল্ঘ করিবেন না| 
বীরসিংহ।--“আম|র জীবন কি এতই মূল্যবান! বন্দী 

শত শত নরনারীর জীবন-রক্ষর চেষ্ট] না করিয়া আপনি কেন 

আমার জীবন-রক্ষ।র জন্ত চেষ্টা পাইতেছেন ?” 

সুন্দী।__-.ভাল, আপনর জন্য সে চেষ্টাও পাইব। 

আপনাকে আগে স্থানান্তরিত করি, তার পর অন্যান্যের উদ্ধারের 

জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিব ।” 

বীর(সংহ আশ্ধ্যান্বত হইয়া গিজ্ঞাসা। করিলেন,_-“আপনি 

কে? আপনার কি ক্ষমতা যে, আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে 

পারেন? আপনি এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যান। অবধিকক্ষণ 

অপেক্ষা করিলে, আপনার বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে।” 

সুন্দরী ।_-“মআমার বিপদ! সে জন্য আপনি একটুও 

ভাবিবেন না। শোভার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, এমন সাহস 

মিথিলায় কাহার আছে ?” 

“শেোভা”-_নাম শুনিয়। বীবসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। 

রাজকুমারী শোতা--ঠাহার উদ্ধারের ঞ্ন্ট এই বিষম বিপদকে 

আলিঙ্গন করিতে আসয়াছেন! বারসিংহ'শোভার মুখপানে 

চাহিয়। দেখিলেন,--শোতার নয়নে নয়নে দ্রিব্যজ্যোতঃ স্ফুরিত 

হইতেছে; শোভার যুখমগুলে স্বগরঁয় দীপ্ত প্রকাশ পাইতেছে 
শোতার অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দধ্য-সুুষমা উদ্ভাসিত হইতেছে। শোভা 
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যেন সাকার] সুন্দরী । এমন রূপ বীরসিংহ কখনও প্রত্যক্ষ 

করেন নাই। তিনি স্বর্গের দেববালাগণের রূপ-বর্ণন। শুনিয়- 

ছিলেন; কিন্তু সে রূপ যেন এ রূপের নিকট পরিস্লান বলিয় 

মনে হইতে লাগিল। শোভার মুখের দিকে চাহিয়া! বীরসিংহ 

অনেকক্ষণ স্তম্তিত হইয়া! রহিলেন। 

শোভা আবার কহিলেন,_-“আর বিল করিবেন না। 

আস্থন--আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্থন। আপনার সঙ্গীদিগের 

জন্য অণুমাত্র চিন্তিত হইবেন ন11”? 

বীরসিংহ উত্তর দ্রিলেন,_-“সঙ্গীদের ফেলিয়া আমি কেমন 

করিয়া দেশে ফিরিবু 1? 

শোভা ।-__“তাল, কয়েক দিন আপনাকে নিভৃতে লুক ইয়! 

রাখিব। তার পর আপনার সঙ্গীদিগের উদ্ধার-সাধন হইলে 

আপনি স্বদেশে প্রত্যাৰ্ত্ত হইবেন। ইহাতে বোধ হয় 

আপনার কোনও আপত্তি হইবে না।” 

বীরসিংহ।_-“আমায় না পাইয়! কাল প্রত্যুষেই যদি রাজ। 
বন্দগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন!" 

শোভা ।--“তদ্বিযয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন !” 

এই বশিয়া! শোভা বন্দীর হস্তধারণ পুর্ববক কহিলেন; 
"আসুন, অ।মার সঙ্গে আন্গুন। আর বিলঘ্ঘ করিবেন ন1।” 

বীরপিংহ আবু কোনও উত্তর দিতে পারিলেন লা। সুন্দরীর 

করম্পর্শে তাহার ধমনীতে ধ্মশীতে কি যেন এক বিদ্্যুৎ- 
প্রধাহ গ্ররাহিত হইল। বীরপিংহ মন্ত্রযুগ্ধের ন্যায় শোতার 

পশ্চ[দন্ুসরণ করিলেন। 
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শিবিরে । 
মিথিলার আট ক্রোশ দক্ষিখে। ন্বদ্বীগাধিপতির শিবিত 

সন্নিবিঞ&ট হইয়াছে। সম্মুথে নিবিড় অরণ্য। অরণ্য অতিক্রম 

করিলে রাজধানীর পরিখ| দৃষ্টিগোচর হয়। দুর্ভেগ্ক ছুর্গম 

অরণ্য !_ব্যাত্র-তল্লংকাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। সে অরণ্য 

তেদ কবিয়! মিথিলায় উপন*ত হইবার সন্তাবন1 ছিল না। 

নবদ্বীপাধিপতির রাজ্য হইতে মিখিলায় উপনীত হইবার 

মাত্র, ছুইটী পথ। একটী পথ অরণ্যের পূর্বদিকে, অপরটী 

অরণ্যের পশ্চিম দিকে । পশ্চিমদ্িকের পথের দুরত্ব অধিক; 

সে পথে অনেক বিদ্বেরও সম্ভাবনা] । সুতরাং সাধারণতঃ 

পূর্বদিকের পথ দিয়াই গতিবিধি চলিয়া! থাকে । মিথিলাধিপতি 

বাজা জয়সিংহ সেই ছুই পথেই দৃরূপে সৈন্ঠ-সমাবেশ করিয়া- 

ছেন। কিবা পূর্বের, কিবা পশ্চিমের, সে ছুই পথ দিয়া 
বিপদ্ষ-সৈন্য কোনক্রমেই মিথিলায় প্রবেশ করিতে পারিবে 

না,--এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। 

অরণ্যের দক্ষিণ-পার্থে শিবির-সংস্থাপন করিয়। নবদীপাধিপতি 

পূর্বেবো্ত ছুই পথেই ছুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। 
অধিকত্ত, অরণা মধ্য দিয়া, জঙ্গল কাটইয়া, তিনি একটি পথ 

্রন্থত করাইয়া! লইয়াছেন। পূর্বের বা পশ্চিষের পথে প্রেরিত 
সৈন্তের সংখ্যা অল্প দেখিয়া মিথিলার সৈন্যৰ্ল যখন তাহার 

সৈন্যদল আক্রমণ করিবে, তখন বনপথ দিয় অগ্রসর হইয়া 



শিবিরে। ৯৯ 
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নগর আক্রমণ করা হইবে, ইহাই মহারাজ লক্ষণ-সেনের 

অভিপ্রায়। সেই নিবিড় জঙ্গল তের্দ করিয়৷ বিপক্ষ-সৈন্যদল 

মিথিলায় প্রবেশ করিবে, মিথিঙ্সাধিপতির মনে ভ্রমেও এ 

চিন্তার উদয় হয় নাই। যাহার! সীমাস্ত-রক্ষক ছিল, ষে 

কারণেই হউক, তাহারাঁও সে সংবাদ মিথধিলাধিপতিকে প্রদান 

করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ, পূর্বব-পথে ও পশ্চিম-পথে 

দলে দলে সন্ত 'অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, অরণ্য-পথের বিষয়ে 

কেহ কোনরপ/আাশঙ্কাই করেন নাই। 

সন্ধার. প্রাক্কালে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল,_“কাল 

প্রভাতে বন্ধীদি,গর মন্তকচ্ছেদ হইবে। প্রথমে বীরসিংহের 

পরে অগ্ঠান্তেপ এাণদ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে ।” শিবিরে সেনা- 

পতগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাঙ্জ লক্ষমণ-সেন যখন নানারূপ 

পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই সংবাদ উপস্থিত হইল। 

তাহারা মনে করিয়াছিলেন, আবও ছুই তিন দিন অপেক্ষা 

করিয়া মিথিল। আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইবেন। কিন্তু গুপ্- 

চরের সংবাদে তাহাদিগকে বিচলিত করিয়। তুলিল। মহারাজ 

লক্মণ-সেন মিথিলার আত্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় অবগত হইতে 

চাহিলেন। 

গুপ্ততর নিবেদন করিল,_-“মিখিলার আর সকল সৈন্যই 

এখন আমাদের সৈন্যদ্লকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুই দিকের 

ছুই পথে প্রধাবিত হইয়াছে। কয়েকজন রক্ষি-সৈন্ত মাত্র 

এখন নগর-রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী বহিয়াছে। মিথিলার প্রধান 

সেনাপতি সৈন্ত-পরিচালনার তার লইয়া পূর্বাতিমূখে যাত্রা 
 কবারয়াছেন। রাঞ্গ। জয়সিংহ প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছেন । 



১০০ | লম্মণ-সেন। 
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কাশী- নরেশের সৈন্যান পশ্চিম পথ রক্ষা করিতে অগ্রসর । 

বন্দিগণকে এই অরণ্যের উত্তরস্থ পরিখার পরপারে বন্দি- 
শালায় রাখা হইয়াছে। বীরসিংহ হস্তপদ-বদ্ধীবস্থায় একটী 
প্রকোষ্ঠে একাকী অবস্থান করিতেছেন। কাল প্রভাতে 

তাহাদের সকলেরই মন্তকচ্ছেদ হইবে |”? | 

গুগুচরের নিকট আর যে সংবাদ লওয়ার আবশ্তক ছিল, 

সকল সংবাদই লওয়! হইঙ্র। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির 

করিলেন)_-“সেই রাঙেই রাজধানী আক্রমণ করিতে. হইবে ।” 

পথ-পরিষ্কারকগণ বনপথের প্রান্তভাগেই অবস্থান করিতে- 

ছিল। তৎক্ষণাৎ জনৈক অশ্বারোহী তাহাদ্বিগের নিকট 

প্রেরিত হইলেন। অরণ্যের উত্তর দিকে যে পথটুকু প্রস্থত 
করিতে অবশিষ্ট ছিল, যত সত্বর সম্ভব, তাহা! প্রন্তত করার 
আদেশ হইল। অরণ্য অতিক্রম করিয়া, তিরধ্যগ ভাবে গমন 

করিয়া, সৈন্যদল সেই ব্াত্রেই মিথিলার রাজধানী আক্রমণ 
করিবে, স্থির হইয়া গেল। নগর আক্রমণ) বন্দীদিগের উদ্ধার- 

সাধন এবং রাঁজা জয়সিংহকে বন্দি-করণ)_ইহাই সঙ্কপ্প রহিল। 
ঈঈ 

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। 

নগর-আক্রমণে। 

উবার রক্তরাগে পূর্ববাকাশ রঞ্জিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 
নগরের দক্ষিণ-প্রাস্ত আগ্রেয়াস্থ্রের অগ্নি-বর্ধণে ঘন ঘন প্রদীও 

হইতে লাগিল। 

এপি পি আিস্পস্মরর "০ 



নগর-আক্রমণে | ১০১ 

মহারাজ লক্ষমণ-সেন যথাপক্কল্প সেই বরাঞ্জেই মিখিল।-আক্রমণে 

অগ্রসর হন। নগর-প্রান্তে উপনীত হইতে রাত্রি অতীত 

হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং প্রতাষেই তাহার সৈন্যদল নগর 

"অবরোধ করিয়া বসে। 

এখন লক্ষমণ-সেনের টসনাদল মিথিলার প্রায় চারিদিক 

ঘেরিয়1া বসিরাছে। তবে অন্য কোনও দিকে তাহারা পরিখা 

উল্লজ্ঘন করিতে পারে নাই! কেবল দক্ষিণদিকের পরিখা 

পার হইয়ী কতকগুলি সৈষ্ঠ নগরের কিয়দংশ মাত্র অধিকার 

করিতে সমর্থ হইয়াছে 

এই দক্ষিণ-দিকের পরিখা পার্গেই বন্দিগণ্রে রি 

নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং পরিখা উ ক্র প্রথঘেই বন্দিশালা 

অধিকৃত হইল। বশ্দিশান। অধিকারের পর নগরাভান্তরে 

প্রবেশ-পৃর্ববক রাজপুরী আক্রমণের চেষ্টা চলিতে লাগিল । কিন্ত 

নগরের যে অংশে রাজপুনী অবস্থিত, সে অংশ অধিকতর 

স্বরক্ষিত। রাজপুরী বেষ্টন করিয়া ছুইটী প্রকাণ্ড পরিখা 

বিগ্ঘমান ছিল। সেই পরিথার পার্বাস্থিত বিস্তৃত প্রাচীবের উপর 

রাজ। জম্নসিংহ আগ্েয়ান্ত্-সধৃহ স্ঙ্জিত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং 

নগরে প্রবেশ করিয়াও সৈন্যদল সহসা র্াজ। জয়গিংহকে 

আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল ন1। 

নিশি-শেষে কামান-গঞ্জনে রাজা জয়সিংহের নিদ্রাতঙ 

হইল। তিনি প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া থাহা দেখিতে 

পাইলেন, তাহাতে তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল 

না। তিনি নগর-বক্ষায় হতাশ হষ্টরাও পুরী-রক্ষকদিগকে 
উৎ্দাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার প্রায় সকল 



৯০২ লক্ষমণ-সেন। 
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সৈম্তই তখন নগরের বহির্ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়] পড়িয়াছিল। 

সুতরাং তবিষ্যৎযে ঘোর অন্ধকারময়, তাহ! তিনি দিব্য চক্ষে 

দেখিতে পাইলেন। তথাপি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ--. 
প্রবাদ-বাঁক্য ম্মরণ করিয়!, তিনি পুরী-রক্ষার জন্য স্বতঃপরতঃ 

চেষ্ট। গাইতে লাগিলেন। ভরসা-যদি কোনপ্রকাঁরে তাহার 

সৈন্দল নগর অবরোধের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের 

অবরোধ-মোচনের জন্ত ফিরিশ্না! দাড়াইতে সমর্থ হয়। 

সপ্তাহকাল বাজপুরী একভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল। 

মহারাজ লক্ষমণ-সেনের সৈন্যগণ সে দুর্গম পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া 

কোনক্রমেই পুবীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। 

রাজ। জয়সিংহের সৈন্যদলও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নগরের পুনরুদ্ধার- 
সাধনে অগ্রসর হইতে গারিল না। ইতিমধ্যে বন্দিগণের 

সন্ধান লইতে গিয়া! মহারাজ লক্ষষণ-সেন বীর-পিংহের কোনই 

সন্ধান পাইলেন ন।| সকল বন্দিকেই বন্দিশালায় পাওয়। গেল; 

কিন্তু বীরসিংহের কি হইল? কেহই সে সন্ধান দিতে পারিল 

না। মহারাজ লক্ষণ-সেনের মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। 

পুত্র-বিরহে সংগ্রামমিংহ অধীর হইয়া পড়িলেন। তাহার বড় 

আশ] ছিল;--বন্দিশাল। অধিকৃত হইলেই পুত্র বীরসিংহের 

উদ্ধার-স।ধন করিতে পারিবেন । চরমুখে বীরসিংহের 'বস্থানের 
যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতেও সেই আশা হৃদয়ে 

বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এখন বন্দিশ/লায় বন্দিগণের মধ্যে বীর- 

সিংহকে দেখিতে না পাইয়া তাহার ব্যাকুলতার অবধি রহিল 

না। বাজাদেশে বীরসিংহের প্রতি নির্জন কারাবাস বিহিত 

হয়। যেরাত্রে তাহার! নগর আক্রমণ করেন, সেই দিনই 



নগর-আক্রমণে । ১০৩ 
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মেই ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব পধ্ন্ত অনেকে 

বীরসিংহকে নিজ্জন কারাগুহে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছিলেন 

বলিয়াও সাক্ষ্য দ্িলেন। কিন্তু তার পর বীরসিংহ কোথায় 

গেলেন? রাজ জয়সিংহ কি সেই রাত্রেই তাহাকে লইয়া! 

গিয়া নিহত করিলেন 1- ভাবিয়া কেহই কিছু স্থির করিতে 

প[রিলেন না। অনুসন্ধানেও কোঁনও ফল ফলিল না। অধিকন্তু 

রাজা জয়পিংহ সেই নিঃসহায় নিরস্ত্র বীরসিংহকে নিহত 

করিয়াছেন মনে করিয়া, সকলেরই প্রতিহিংসা-প্রবৃতি প্রবল 

হইয়] উঠিল। 

রাজা জয়সিংহকে বন্দী করিতে না পারিলে, রাজপুরী 
অধিকুত না হইলে, কোনও সঞ্ক্লই সিদ্ধ হয় ন1। সেই উদ্দেশ্তেই 
নবদ্বীপাধিপতির মিখিল।-অভিযান। সুতরাং আর কাঁল- 

বিল না করিয়া পুরী অধিকারের জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা 

করা কর্তপ্য বলিয়। স্থিরীকৃত হইল। নগর-প্রবেশের অষ্টম 

দিবসে পরিখ! উল্লজ্ঘন এবং পুৰী আক্রমণ জন্য বিশেষভাবে 

উদ্যোগ-আয়েজন চলিল। একই সময়ে ছুই দিক হইতে 

পুরীর মধে! প্রবেশের ব্যবস্থা হইল। একদিকে মহারাজ লক্ষমণ- 

সেন স্বয়ং সৈন্য-পরিচালন। করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে 

সেনাপতি সংগ্রামসিংহ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 

সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলিল। মহারাজ লক্ষমণ-সেনের দৈন্য- 

দল এক একবার অগ্রসর হইতে লাগিল, এক একবার হটিয়] 

আসিতে বাধ্য হইল। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একদ্িকের 

প্রাচীরের কিয়দংশ কামানের গোলায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর 

সেই অবকাশ-পথ দিয়া. নবদ্ধীপাধিপতির সৈন্যদল প্রাচীরের 
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মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। তখন, সন্ধ্যা উতভী্ণ 
হইয়াছে; নৈশ-অন্ধকারে দ্রিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং 

প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সৈন্যদল ক্ষিপ্রগতিতে রাঁজ- 

ভবনাভিযুখে অগ্রমর হইতে পারিল না। পরদিন প্রত্যুষে রাজ- 
তবন আক্রান্ত হইবে--ইহাই স্থির হইয়| রহিল। দারুণ আতঙ্ক 
প্রাসাদের চতুঃগার্থ ঘেরিয়। বসিল। 

রাজ৷ জয়পিংহ স্বয়ং প্রাসাদ-রক্ষার তার গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। কিন্ত প্রসাদ-রক্ষার আশ! তখন আর অল্পই রহিল। 
চল, 

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ | 
স্পট 4 

শোতার দৌত্য। 

এই রাত্রে শোতা পুনরায় বীরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন। প্রাসাদের সন্নিকটেই বীরসিংহের জন্য শোভ! নিভৃত 

স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন? যুদ্ধ মিটিয়া গেলে অথবা 

সন্ধি স্থাপিত হইলে, তিনি বীরসিংহকে মুক্তদান করিবেন, 

ইহাই তাহার উদ্দেগ্ত ছিল। 

নৃবদ্ধীপাধিগতির সৈন্যদ্দল মিথিল। পর্ম্স্ত অগ্রসর হইয়াছে, 

কামানের ধ্বনি গ্রভৃতিতে বীরসিংহ সে সংবাদ কতক কতক 

অবগত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু নবদ্বীপাধিপতির সসন্যদ্ল 

কতদূর অগ্রসর হইয়াছে বা কতদুর কৃতকার্য হইয়াছে, সে 
সংবাদ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। শোতা তাহাকে 

সে সংবাদ জানিতে দেন নাই। 
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রাত্রে যখন প্রাসাদের সন্নিকটে বিপক্ষের সৈন্যদল অগ্রসর, 

শোভা ব্যস্ত-সঙ্গন্তে বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই 

রাত্রে মহস। শে(তাকে আপন প্রকোর্ঠে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 

বীরসিংহ চমনকিয়া উঠিলেন। ঘন ঘন কামানের গর্জন ওনিয়া 
তাহার মন চঞ্চন হইয়। উঠিরাছিল। ব্রস্তে বাস্তে শে।ভাঁকে 

উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহার চঞ্চলতা আরও যেন বৃদ্ধি 

পাইল। উদ্বিগ্ন হইয়া বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,-''এ রাত্রে 

হঠাৎ আপনি কেন? ঘন ঘন বন্দুক-কামানের শবই বা 

শুনিতেছি কেন ??) 

শোভা ব্যগ্রভাবে উত্তর দিলেন)_“সেই জন্যই তো? 

আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার নিকট আমার একট] 

প্রার্থনা আছে।” | 
বীরসিংহ বিল্ময়-সহকারে কহিলেন__“প্রার্থনা! আমার 

নিকট! এই হততাগ্য বন্দীর নিকট আপনার আবার কি 

প্রার্থনা] থাকিতে পাবে ?” 

শোতা।-_“গ্রার্থন] আছে বলিয়াই তো৷ এই রাত্রে এই 

বিপদ-সঞ্চুল পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি ! 

বলুন--আমার প্রার্থন! পূর্ণ করিবেন।” 
আবেগভরে, বীরসিংহ কহিলেন,_-“আপনি আমার প্রাণ- 

রক্ষাকর্রী। আপনার যে গ্রার্থনাই থাকুক, আমি প্রাণ দিয়াও 

মে গ্রার্থন পূরণ করিতে বাধ্য।'? 
শোভ।--“আগে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন_ আমার প্রার্থন। 

পূরণ করিবেন। তার গর আম আমার প্রার্থনার কথা 

আপনাকে জানাইতেছি।” 
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বীরসিংহ ।--“প্রতিজ্ঞা! আমি আপনার জন্য সকল 

প্রতিজ্ঞা করিতেই প্রস্তত আছি। মা-জগদঘার নাম লইয়া 

গ্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার যে কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য 

আমি প্রাণদান করিতেও কুঠ্ঠিত হইব না। কি করিতে হইবে, 

স্পষ্ট করিয়! বলুন ।” 

শোভ! প্রাণম্পর্শা ভাষায় কহিলেন,_“জাজ আমাদের 
বিষম বিপদ উপস্থিত। শক্র-সৈন্য পুরী আক্রমণ করিয়াছে। 

আমার পিতামাত। আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিষম বিপদ-সাগরে 

নিষগ্ন। আর অল্পক্ষণ পরেই আমাদের যেকি অবস্থা ঘটিবে, 

তাহা। সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমার প্রার্থনা,_-এ ক্ষেত্রে 
আপনি আমাদের পুরী-রক্ষায় সহায় হউন,_-এই বিষম বিপদ- 

সাগর হইতে আমাদিগের উদ্ধার-সাধন করুন|” 

বীরসিংহ বিশ্মিততাবে উত্তর দ্িলেন,--“আমি !- আমি 

কি সহায়তা করিতে পারি! আমি বন্দী, আমি নিঃসহায়। 
আমাকে কি আপনি বিদ্রপ করিতেছেন ?”? 

শৌভ1।--“এ কি বিদ্ধরপের সময়? আপনি বীর; আপনি 
ক্ষত্রয়-সম্তান; আপনি চেষ্টা করিলে; এ সময় আমাদের অনেক 

উপকার করিতে পারেন। তাই আমি আপনার শরণাপন্ন ।” 

বীরসিংহ।-_এ কি!_ আপনি এ কি: খলেন? ঝপাঁপনি 

আমার প্রাপরক্ষাকত্রী; বলুন-কি করিতে হইবে।? 
শোভা ব্যগ্রতভাবে কহিলেন,_--“আসুন--অস্ত্রধারণ করুন। 

--বিপক্ষ-সৈন্যকে পুরীরশ্পীমান! হইতে বিতাড়িত করুন ।” 

“ইন্দ্রদেব !_-এ অপেক্ষা আমার মন্তকে কেন ব্জ-নিক্ষেপ 

করিলে না? মাতবনুন্ধর। !_তুমি এখনও কেন দ্বিধা বিভক্ত 
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হইয়া! তোমার গর্ভে এ অধমকে প্রোথিত করিলে না? মহারাজ 

জয়নিংহ !- তোমার খড়গ কেন এখনও আমার মন্তকচ্ছেদ 

করিতে পারিল না?” বীরসিংহ ভাঁবিতে লাগিলেন,_-“আমি 

কি করিতে আসির়াছিলাম ! আমার উপর কি করিবার ভার 

ন্যস্ত হইতেছে। ভগবন্! এ তোমার কি' ভীষণ পবীক্ষা। 

ইহার অপেক্ষা! আমার প্রাণদণ্ড যে সহঅ গুণে শ্রেয়ঃ ছিল!” 

বীরসিংহকে নীরব দেখিয়া, শেতা পুনরায় কহিলেন, 

“আর সময় নাই। আর বিলম্ব করিবেন না। আসুন-_অস্ত্র 

ধারণ করুন--বিপক্ষ-সেনার সংহার-সাধনে প্রবৃত্ত হউন ।? 

বীরসিংহ।-__'*এ অপেক্ষা আমার প্রাণদণ্ড যে সহজ গুণে 

শ্রেয় ছিল। আপনি কেন আমার প্রাণ-রক্ষ! করিলেন ?” 

শোত1 মনে মনে কহিলেন,-“বীরসিংহ ! তুমি জিজ্ঞাস! 

করিতেছ_-কেন আমি তোমার প্রাণ-রক্ষা করিলাম? এখন 

একথার কি উত্তর দিব! যদি ভগবান কখনও দ্বিন দেন, 

তখন অবশ্তই এ কথার উত্তর পাইবে ।” শোভ] বীরসিংহের 

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না ।.শোভা কহিলেন,_ 

“কুমার !. এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় এখন হয়। এখন 

যাহাতে আমরা বিপদ হইতে উদ্ধার পাই, তাহার উপায়- 
(বিধান করুন।” ? 

বীরসিংহ উত্তর দ্বিলেন।_-“আমি কি উপায় করিব? 

আমায় ক্ষমা রুন।” 

শোভ1 ফণিনীর ন্যায় গর্জিয়া উঠিলেন ;$ কহিলেন," 

“আপনি মুহূর্ত পূর্বে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, মরণ আছে 

কি? ক্ষত্রিয়-সন্তান কখনও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না। 
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আপনাকে আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। আম্বন_ 

রাজপুরী রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করুন|” 

ধীরমিংহ বলিতে গেলেন,_-“আমি কাহার পক্ষ অবলম্বন 

করিয়া কাহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিব ?” 

শোভা বাঁধা দিয়া কহিলেন,*ুহূর্ভ পুর্বে যাহার নিকট 
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহারই পক্ষ অবলদ্ধন করিতে 

আপনি বাধ্য নহেন কি?” | 

বীরসিংহ আর উত্তর দিতে পারিলেন না। মন্ত্যু্ধের ন্যায় 
তিনি শোভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু তখনও তাহার 

হয় উদ্বেগশূন্ত হইল না। তাহার যনে হইতে লাগিল 
একদিকে তাহার পিত। ষবংগ্রামসিংহ এবং অন্নদাতা মহারাজ 

লক্মণ-সেন, আর অন্যদিকে তাহার প্রাণরক্ষাকন্ত্রা আশ্রযদাত্রী 
শোভা! তিনি কি করিয়া পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন ? 

তিনি কেমন করিয়া মহারাজ লক্ষমণ-সেনের বিরুদ্ধাচরণ 

করিবেন? আবার অন্য পক্ষে; তিনি কি ক্ষমতা-সত্বে, আপন 
গ্রাণরক্ষাকত্রীকে আশ্রয়দাত্রীকে রক্ষা না করিয়া! থাকিতে 

পারেন? বিশেষতঃ, তিনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন। 

সে গ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও কি তাহার কর্তব্য নহে! 

বীরসিংহের চিত্ত এইরূপ বিষম চিস্তা-রিষ্ট;। শোভা 

কহিলেন,_-“আপনাকে আপনার পিতার বিরু্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছি না। আমার পিতৃদেব মিথিল৷ পরি- 

ত্যাগ করিতে সঙ্বল্পবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু পথ পাইতেছেন না; 

তাই সুবিধা হইতেছে না| । নগরের পশ্চিম-প্রান্তে একটা 

পথ প্রস্তত করিতে পারিলে। আমর] বিপদ হইতে উত্তীর্ণ 
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হইতে পারি। এই বন্দী অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে গারিলে, 

আমর! কাশী-নরেশের সৈন্যদলের সহায়তা গাইব। সে সৈন্যদল 

গশ্চিম দ্রিকেই অবস্থিত আছে। আপনি আমাদিগের জন্য 

মাত্র পশ্চিমদিকের পথটা পরিফার করিয়া দেন |" 

বীরসিংহ।--“রাজ1 জয়সিংহ যদ্দি মিথিলা পরিত্যাগ 

করিতেই নক্বল্পবদ্ধ) তিনি কেন সদ্ধির প্রত্বাব করিয়া আত্ধ- 

সমর্পণ করুন না !”) 

শোত1।_-“না, আমার পিতৃদেব সন্ধি করিতে প্রস্থ 

নহেন। তিনি শক্র-হস্তে আত্ম-দমর্পণ করিতেও প্রস্তত নহেন। 

আগনি কেবল পশ্চিম দিকের পথ-পরিষ্ষার-পক্ষে তাহার 

মহাঁয়তা করুন|” 

বীরসিংহ !-_-“আমি এক।। আমি সেপক্ষে কি সহায়ত৷ 

করিতে পারি 1” 

শোত1 মনে মনে কহিলেন, “বীরসিংহ ! সহজ সৈন্ত 

ছারা যে কার্ধ্য সম্ভবপর নহে) একা তোমার দ্বারাই সেই কার্ধ্য 

সম্পন্ন হইবে। তাই বুঝিয়াই তো আমি তোমার সাহায। 

প্রার্থনা করিয়াছি। তোমারই পরিচালনাধীন সৈন্যদল নগরের 

পশ্চিম পার্খঘেরিয়া আছে। ভুমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 

হইলে, তাহারা তোমারই অন্থবন্তা হইবে। তোমার বিরুদ্ধা- 

২চরণে তাহারা অগ্রসর না হইলে, অল্লায়াসেই আমাদের উদ 

সিদ্ধ হইতে পাবে ।” 

শোভাঁকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, কীরসিংহ কহিলেম,_ 

“আপনি চুপ করিয়া বুহিলেন যে! এক! আমার দ্বারা আপনা” 

দের কোনও ইষ্টই দিদ্ধ হইবে ন1।” . | 

১০ 
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শে|তা অন্তমনস্কভাবে উত্তর দিলেন,_-“ন। হয়, না হইবে। 

আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাজ্ধুখ হইয়া ধর্ম 
হইবেন ন11” | 

বীরসিংহ তেঞজ-গনীর-স্বরে কহিলেন।_“না; আমি 

আমার প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাস্মুখ হইব না। বলুন, আমায় 
কিকরিতে হইবে। আমি তাহাই করিতে প্রস্তত আছি।” 

মনে মনে কহিলেন।“আামায় তো যরিতেই হইবে; 

তা রাজ! জয়সিংহের হাতেই মরি, আর নবদীপাধিপতির 

সৈন্যদ্দলের অস্ত্রাঘাতেই মরি ;_ আমার মরণ অনিবার্ধ্য।” 

এই স্থির করিয়া, বীরমিংহ শোভার অনুসরণে সম্মত 

হইলেন। শোতা পথ দেখাইয়া চলিলেন। কীরসিংহ যন্্পুত্তলিবৎ 

শোভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বন্নাবারা তিযুখে অগ্রসর হইলেন। 
ছা 

চতুর্ববিংশ পরিচ্ছেদ । 
০৮ $(০)-2 শি 

বীরসাজে । 

বন্দিশালায় বন্দিগণের মধ্যে বীরসিংহকে দেখিতে না 

পাইয়া মহারাজ হক্মণ-সেন বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। রাজপুরী 
আক্রমণের সময়ও বীরসিংহের কোনও সংবাদ না পাওয়ায়, 

তাহার চিন্তার অবধি রহিল না। তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
বীরসিংহ সঙ্থন্ধে এক ঘোষণা এচার করিলেন। যে ব্যক্তি 
বীরসিংছের সান করিয়া ছিতে পারিবে, মে ব্যক্তি যধোচিত 



_বীরসাজে | ১১১ 
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রক্কার প্রাপ্ত হইবে) ঘে।ষণায় তে কথা প্রচারিত হইল। 

য্রি কেহ বারপিংহকে জীবন্ত অবস্থায় মহারাজ লক্ণ-সেনের 

নিকট আনয়ন করিতে পারেন, তিনি যে পুরস্ক'র চাহিবেন, 

মহারাজ তাহাকে সেই পুরস্কারই প্রদ[ন করিবেন বলিষ। 

অঙ্গীকার করিলেন । 

এক দিকে বীরসি-হের জন্ত নবদ্বীপাধিপতির এইরূপ 

ব্যাকুলত1; অন্যদিকে ঘটনা-চক্রের আবর্তনে পড়িয়। নবদ্বীপা- 

ধিগতির বিরুদ্ধে বীরসিংহের অন্ত্রধারণ! বিধির কি বিচিত্র 

বিধান! এক দিকে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য বারমিংহ আগন 

অন্নদাতা প্রভৃর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ কবিতে অগ্রসর হইতেছেন। 

অন্য দিকে তাহার প্রভু তাহ!র জীবন-রক্ষার জন্য সর্ববন্ব পণ 
করিয়৷ ঘোষণা-বাণী প্রচার করিতেছেন ! 

বীরসিংহ লৌহ-বন্ধ পরিধান করিতেছেন; লৌহ-বর্শের 
ঝঞ্চনায় তাহার কর্ণকুহরে যেন মহারাজ লঙ্ণ-সেনের ঘোষণা- 

বাণী ধ্বনিত হইতেছে। বীরধিংহের মন্তকে শোভা শিরন্ত্রাণ 

পরাইয়া দিতেছে; সঙ্গে মঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর রাজচক্রবর্তাঁ 
লক্মণ-সেনের করুণার স্বৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! কটিদেশে 
কটিবন্ধে শাণিত খড়গ দোছুল্যমান হইতেছে? বীরসিংহ মনে 

মনে কহিতেছেন,-"রে অপি! এখনও আমার মন্তকচ্ছেদর 

করিতে পরিলি না!” যতই অঙ্গে অঙ্গে যোদ্ধবেশ বিন্যপ্ত হইতেছে, 

ততই দারুণ আঁম্ব-গানি-বিষে দেহ জক্জরিত হইয়। আসিতেছে। 

তাহার একবার মনে হইতেছে)_“আমি কি নরাধম! আমি 

আমার পিতার বিরুদ্ধে_আমি আমার অন্নদ্বাতা প্রভুর বিরুদ্ধে_ 

অন্ত্রধারণ করিতে চলিয়াছি | ধিক-_ ধিক--শত ধিক আমাকে !” 



১১২ লম্ষমণ-সেন। 

মনে মনে কহিতেছেন)-_-“ন1- আমি পারিব না! এ কার্ধ্য 

কখনই আমার দ্বার) হইবে ন1!) 

কিন্তু সে কথা কে শুনিবে? যারসিংহকে 'বীরসাজে 

সজ্জিত করিবার সময় শেভা যতই তাহার চঞ্চলতা উপলব্ধি 
করিতেছেন, ততই উৎসাহ-দ্ানে কহিতেছেন)-“মনে বাখিবেন। 

আপনি ক্ষত্রিয়সন্তান! জনে রাঁখিবেন_আপনি কঠোর 

..প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন। মনে রাখিবেন-ক্ষত্রিয়-সন্তান 

কখনই আপন প্রতিজ্ঞা-তঙ্গ-পাপে লিগ হয় নী। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস-_-আপনার শ্যায় সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়-সস্তান গ্রতিজ্ঞা-তঙগ- 

পাপে লিপ্ত হইয়া কখনই নধকের পথ প্রশস্ত করিবেন ন11” 

শোভার উত্তেজনা-পূর্ণ বাক্যে বীরসিংহের চিন্তাত্োত 

অন্য গথ গ্রহণ করিতেছে! বীরসিংহ পরক্ষণেই আপন 

মনে কহিতেছেন,-“শোভ11 সত্যই বলিয়া! প্রতিজ্ঞা-রক্ষার 

অপেক্ষা ক্ষত্রিয়-সন্তানের পক্ষে মহত্তর সামগ্রী পৃথিবীতে আৰু 

দ্বিতীয় নাই। প্রত্তিজ্ঞা-পালনে পরাজ্মুখ জন পিতৃপুরুষগণকে 

পর্য্যন্ত নিরয়গামী করিয়া থাকে । আমার পিতার_-আমার 

প্রভৃর ইহলৌকিক মঞ্জল-সাধন করিতে গিয়। আমি কি তীহা- 
দিগকে নিরয়গামী করিব? না_-কখনই না! ক্ষত্রিয়-সন্তান 

আমি; যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণপণে সে প্রতিজ্ঞা পালন 

করিব। এখন ইহাই আমার ধর ।” 

বীরসিংহ প্রকান্টে কহিলেন,_-“আমাকে আর অধিক 

উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমি প্রাণপাত করিয়াও 

আপনাদের উদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিব ।” 

বীরসিংহের উত্তর শুনিয়া শোভ। পুনরপি কহিলেন,_ 



পলায়নে। ১১৩ 

“বড় ভীষণ পরীক্ষা! এক দিকে আপনার প্রত্যক্ষ দেবতা 
পিতা, আপনার অন্নদাত] প্রভূ; অন্য দিকে কঠোর প্রতিজ্ঞা- 

পালন ! অতি-বড় দৃঢ-চিন্তও এ সমস্যার সমাধানে বিচলিত 

হয়। কিন্তু বিধাতা আজ আপনাকে কঠোর পরীক্ষা-পারাবারে 

নিক্ষেপ করিয়াছেন। যদি ধর্মকে শ্রেঠ বলিয়া মনে করেন, 

সংসারের সকল মায়ায় বিসর্জন দিয়া, আস্মুন,__ প্রতিজ্ঞা পালন 

করুন! প্রতিজ্ঞা-পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম !” 

বীরসিংহ গম্ভীর-তাবে উত্তর (দিলেন, “রাজকুমারি ! 

আমায় আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি 

প্রতিজ।-পাঙগনে কখনই পরাজ্মুখ হইব না।” 
বীরসাঞ্জে সজ্জিত হইয়া বীরসিংহ শোভার উপদেশ 

অনুসারে নগরের পশ্চিম প্রাস্তীতিমুখে অগ্রসর হইলেন। বাজ। 
জয়সিংহের পুরীরক্ষক একদল সৈন্ভ তাহার অনুবর্তাঁ হইল। 
শোভা অলক্ষ্যে তাহাদের অনুগমন করিলেন। 

চি: 

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 

পলায়নে। 

রাজ! জয়সিংহ মিথিলা পরিত্যাগ করিবার উদ্ভোগ করিতে- 
ছিলেন। যাহাদের সাহায্যে তিনি নগরের পশ্চিম প্রান্তের 

পথ পরিষ্কার করিয়া পলায়ন করিবেন_স্থির করিয়াছিলেন, 

তাহাদেরই কয়েক জন সৈন্য শোতার কৌশলে বীরসিংহের 
নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হয়। রাজ জয়সিংহ 

সে সংবাদ আদৌ অবগত ছিলেন না । | 



১১৪ লল্মণ-সেন। 

রাত্রি তৃতীয় এহর। .. নৈশ অন্ধকারের ভীষণতার সঙ্গে 

সঙ্গে পুরবাসীদিগের হৃদয় দারুণ আতঙ্কে আতঙ্ষিত। রাৰ্রি 

প্রভাত হইলেই লক্ষমণ-সেনের সৈশ্গগণ রাজপুরী অধিকার 
করিবে। রাত্রিতে নগরাধিকার আয়াস-সাধ্য ব্যাঁপার বলিয়। 

মহারাজ লক্ষমণ-সেন রাত্রিতে সৈম্ভগণকে অগ্রসর হইতে 

আ'দশ দেন নাই। 

বীরসিংহ যে দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন) পথ- 

পরিফার জন্য সেই দল প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজা 

জয়সিংহ সর্ব-পশ্চাতে অবস্থিত ছিলেন। 

যে অন্পসংখ্যক সৈন্য নগরের পশ্চিম পার্খ অবরোধ করিয়। 

ছিল, বীরসিংহের অন্ত্র-চালনায় তাহার! হটিয়া দাড়াইল। বীর- 
সিংহ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ল।গিলেন। সেই অবসরে 
রাজ জয়সিংহ সপরিবারে নগর-সীম! অতিক্রম করিতে সমর্থ 

হইলেন। বাজ] জয়সিংহ নগর পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন 
করিতেছেন,_-এই সংবাদ যখন মহারাজ লক্ষমণ-সেনের নিকট 

উপস্থিত হইল; সেনাপতি সংগ্রামসিংহকে তিনি তাহাঁদিগের 

অগ্কুসরণ করিতে বলিলেন। সেই সময়ে বীরসিংহকে পুনরায় 

ফিরিয়া দাড়াইতে হইল। অনুসরণকারী সৈন্যগণ পাছে রাজ। 

জয়সিংহকে আক্রমণ করে,_এই আশঙ্কায় তাহাকে ফিরিয়া 

, ক্লাড়াইতে হইয়াছিল । 

বীরসিংহ ফিরিয়৷ দাড়াইতেই দেখিলেন,_তীহার পিত্ত 
ংগ্রামসিংহ তাহাদিগের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি যদি 

পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ন| করেন, তাখ। হইলে রাজা জত্ব- 
সিংহের তখনই বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা । .কিন্ত তিনি জয়সিংহের 



পলায়নে। ১১৫ 
পাপা সি অপীস্টিশিিস্টিতী ছি পাটি পিসি সিতিসি পাস্তা তাস ০ সপ সিসি শিমলা সি সতী সপস্সস্ম্ি 

গলায়নের পথ পরিষার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন 

বলিয়। প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ আছেন। সুতরাং পিতার বিরুদ্ধে 

অস্ত্রধারণ করিতে হইতেছে বলিয়াও তিনি কুগ্ঠা। বোধ করিলেন 

না। বীরদসিংহ আপন পিতা সংগ্রামসিংহকে চিনিতে পারিলেও, 

সংগ্রামসিংহ পুত্র বীরসিংহকে চিনিতে পারিলেন না। একে 

রাত্রির নৈশ-অন্ধকার); তায় পুত্র জীবিত, কি মৃত, কি 

বন্দিতাবে অবস্থিত,_তাহাঁও তিনি অবগত নহেন। তাহার 

পুত্র বীরসিংহ বিপক্ষ-পক্ষে অন্ত্রধারণ করিবে, ইহা তিনি 

স্বপ্নেও চিত্ত। করিতে পারেন নাই। 

বীরসিংহ যদ্দিও পিতাকে রাজ। জয়সিংহের পশ্চাদ্ধাবনে 

ৰাধা দিলেন, কিন্তু তাহার শবীবে অন্ত্রাঘাত করিতে সন্কোচ 

বোধ করিলেন। পুত্র হইয়! কেমন করিয়! পিতার অঙ্গে অস্ত্- 

ক্ষেপ করিবেন) এই সঙ্কোচ-বশেই, সুযোগ পাইয়া, তিনি 
পুনঃপুনঃ অস্ত্রচালনায় নিরস্ত রহিলেন। আত্মরক্ষার চেষ্টা 

আর জয়সিংহের অনুসরণে বাধা-প্রদান,__এই ছুই লক্ষ্য লহ্য়াই 
বীরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

সংগ্রামসিংহ পুত্র বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন ন। 

সুতরাং তাহার বধসাধনে কেবলই সুযোগ অন্বেষণ করিতে 

লাগিলেন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল; অনেক ক্ষণ জয়-পরাজয় 

অনিশ্চিত রহিল। পরিশেষে সংগ্র/মসিংহের অস্ত্রাধাতে বীর- 

সিংহের বক্ষ বিদ্ধ হইল। বীরসিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া 
গেলেন। তাহার দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্ষত- 

স্থানের রক্তঅবে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। যে পুত্রের অন্থু- 

সন্ধানে ব্যাকুল হইয়! মংগ্রামসিংহ মিথিলায় প্রবেশ করিয়া- 



১১৬ লক্ষাণ-সেন। 

ছিলেন, তিনিই স্বহস্তে শাণিত খড়েগ সেই পুত্রের বক্ষঃস্থল যে 

বিদ্ধ করিলেন, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পাবিলেন না। জয়- 
সিংহের একজন যোদ্ধা মাত্র তাহার অস্ত্রাঘাতে ভূপতিত হইল, 
এই মনে করিয়া তিনি আর সে দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। 

তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া জয়সিংহ নগর পরিত্যাগ করিয়া 

চলিয়। গিয়ছেন, এই অনুষ্বোচনাই তখন তাহার হৃদয় অধিকার 

করিয়|! বসিল। তিনি আর কোনও দিকে দৃকপাত না 

করিয়৷ পলায়মান জয়সিংক্ের অনুসরণে সৈম্তদ্ল পরিচালনা 

করিলেন। 

কিন্তু সে অনুসরণে কোমও ফল হইল না। সংগ্র/মসিংহের 

সৈন্যদ্বল অগ্রসর হইবার পূর্বেই জয়সিংহ নিরাপদ-স্থানে 
উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে কাশীনরেশের সৈন্যদল 

তাহার সহিত যোগদ্বান করিয়াছিল। সে ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক 

সৈন্য লইয়! যুদ্ধার্থ অগ্রসর হওয়া সমীচীন নহে বুঝিয়্া 

সংগ্রামসিংহ মিথিলার অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন । 

রাত্রি প্রভাত হইল। মিথিলায় মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 

বিজয়-পতা'ক। উড্ডীন হইল। নগরের সকলেই তাহার বশ্ঠত] 
ক্বীকার করিলেন। | 

কিন্ত বীরসিংহকে তাহার! খু'ঁজিয়া পাইলেন না| ঘোষণার 

পর ঘোষণ! প্রচার হইল; কেহই বীরসিংহের সন্ধান দিতে 

পারিল না। যদি কেহ বীরসিংহের সন্ধান দিতে পারেন, তিনি 

আশাতীত পুরস্কার পাইবেন, _রাজ-ঘোষণায় পুনঃপুনঃ সেই 

বাণী বিঘোধিত হইতে লাগিল। 

শে 



ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ | 

শোকে । 

মিথিলায় মহারাজ লক্ষ্ণ-সেনের বিজয়-পতাঁকা উড্ডীন 

হইলে, বন্দিগণ মুক্তি লাত করিলেন। শ্রীধর মিশ্রের আত্ীয়- 

স্বজন স্ব-তবনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যিখিলাস্থিত প্রতি- 

নিধি এবং তাহার সহচরগণ স্বদেশ-গমনের আদেশ পাইলেন। 

অন্যান্য বন্দিগণকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থ। হইতে লাগিল। 

মুক্তি পাইয়া, সকলেই আনন্দে গৃহ-প্রত্যাগমনে সম্মত হইলেন। 

সকলেই মহারাজ লক্ষণ-সেনকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু একজন ব্রাঙ্গণ ও তাহার পত্রী দেশে ফিবিতে 

চাহিলেন না। তাহার বলিপেন-_-“রাজা লক্মণ-সেন আমদের 

প্রাণবধ করুন। মরণই এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়।” 

রাঁজকর্মচারিগণ সেই ব্রাঙ্গণ-ব্রাঙ্ষণীকে নানারূপ প্রবোধ 

দিবার চেষ্টা পাইলেন ; তাহাদের মনের অভিপ্রার জানিবার 
জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ব্রাঙ্গণ-ত্রাদ্ষণী কোনও 

কথাই বলিতে চাহিলেন না; কেবল কহিলেন, “রাজা 

আমাদিগকে বধ করুন।” 

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্গণীর সেই কাতরোক্তি ক্রমে মহারাজ লক্ষ্মণ 

সেনের কর্ণেউপনীত হইল । মহারাজ তাহাদিগকে নিকটে 

আনাইয়। ম্বয়ং তাহাদিগের মনোভাব অবগত হইবার চেষ্টা 

পাইলেন। ত্রাঙ্মণী কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন) ব্রাহ্মণ এক 



১১৮ লক্ষমণ-সেন। 

একবার এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এক এক বার 

কাদিতে কাদিতে ঝলিলেন,--“মহারাজ ! আমাদের নয়নমণি 

যেখানে গিয়াছে, আমর] সেখ।নে যাতে চাই । আমর! গ্রতিজ্ঞ] 

করিয়াছি_-তাঁহাকে ন! পাইলে আমরা গৃহে ফিপিব ন। 1” 

মহার।জ লক্ষমণ-সেন ক্রমশঃ সকল বিষয় বুঝিতে পারিলেন, 

সকল কথাই জানিতে পারিলেন। ব্রাহ্গণ-ত্রাহ্মণীর নিবাস 
_তাহারই রাজ্যান্ততুক্তি রাঢদেশে_কেন্দুবিত্ব গ্রামে। 

ব্রাহ্মণের নাম - তোজদেব ; ব্রাহ্গণীর নাম--বামাদেবী। 

ব্রক্ষণ-ব্রাঙ্গণীর বৃদ্ধ বস্মসে একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। 

বদ্ধ'বয়সের শ্রেহের সন্তান_-সেই প্ুত্রটাকে তাহার কখনও 

নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। নবম বর্ষ পর্য্স্ত 

পুত্রকে 'ইীহারা,চ'খে চ'খে রাখিয়াছিলেন। নবম বর্ষ বয়সে 

পুত্রের উপনযনস্ছয়। উপনয়নের পর দণ্ভীগৃহে অবস্থান-কালে 
তাহার! হঠাৎ একদিন বালককে দেখিতে পান না। পতিগত্রী 
উভয়ে নিদ্রিত ছিলেন। পার্থ স্বতন্ত্র তৃণ-শয্যায় ব্রহ্মচারী 

বালক শুইয়া ছিল। নিদ্র।-ভঙ্গে উভয়ে জাগিরা' দেখিলেন,__ 

বালক শয্যায় নাই। 

উপনয়নের পূ্বব পর্য্যন্ত, নয় বৎসর কাল, রাত্রিতে ্রাহ্মণ- 
ব্রহ্মণী সন্তানকে মধ্যস্থলে রাখিয়। ছুই পার্থে ছুই জন শুইয় 

থাকিতেন। দ্িবসেও কোনও দিন সন্তানকে তাহারা 

আপনাদের কাছছাড়া করিতেন না! উপনয়নের পর সন্যাসের 

নিয়মানুসারে স্বতন্ত্র শয্য/র বন্দোবস্ত হইয়ীছিল বটে? কিন্ত 

তাহাদের লক্ষ্য সর্ববদাই সন্তানের মুখের প্রতি ন্তস্ত ছিল। 
সে দিন কালরাত্রি আপিয়াছিল। কালনিদ্রায় তাহাদ্দিগকে 
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অতিভু ভভূত ঠ করিয়াছিল। ভাহারা নিদ্রা ঘোরে; অচেতন ছিলেন; 

নিদ্রাতঙ্গে উঠিয়৷ দেখিলেন,_সন্ত/ন শয্যায় নাই। সে কোথায় 

গেল? সেই দ্িন হইতেই তাহার! খু'জিয়া বেড়ীইতেছেন-_ 

দেকোথায় গেল? পেটে অন্ন নাই; পরিধানে ছিন্ন মলিন 

বস্ত্র; পাগলের ন্তায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্ত 
কোথাও পুত্রের সন্ধান পাইতেছেন ন|। 

ব্র্চচারী-বেশে সে যে কোন্ দেশে কোথায় গেল, কিছুই 
অনুসন্ধান হইল ন1। ব্রান্ষণ-ব্রাহ্গণী ধাহাকে দেখিতেছেন, 

তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।_-তোমর! বলিতে গার কি, 

আমাদের পুত্র কোথায় গেল? কেহই প্রকৃত সংবাদ দিতে 

পারে নাই। ঘুরিতে ঘৃরিতে তাহার। মিথিলায় আদয়! 
পড়িয়াছিলেন। ৬কাশীধামে পুত্রের একবার শেষ অনুসন্ধান 

করিয়। দেখিবেন) মনস্থ ছিল। সেখানে যদি তাহাকে ন! 

গাইতেন, পতিতপাবনী জাহুবীর জলে জীবন বিস্ন দিয়৷ সকল 

যন্ত্রণার শাস্তি করিতেন। কিন্তু রাজ] জয়সিংহ সে পথে 

অন্তরায় হন। ক।শীধামে উপস্থিত্ত হইবার আশা! এখন সুদ্বর- 
গরাহত। কাজেই তাহারা আর জীবন রাখিতে চাহেন না। 

ব্রাঙ্মণব্রান্দণীর কাতরোক্তিতে মহারাজ লক্ষণ-সেন 

তাহাদের এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের কথাবার্তায় 

তাহাদের পুত্রির যে বূপ-গুণের পপ্িচদ্ধ পাইলেন, তাহাতে 

মহারাজ লক্ষমণ-গেনের মনে এক পুরাতন স্বৃতি জাগিয়া উঠিল। 

সেইরূপ রূণগু৭সম্প এক ত্রঙ্গচারী বালককে তান যেন 

দেখিয়.ছেন, ভিন যেন ভ'হ;র সহিত গরিচিত হইয়াছেন, 

সেই কথাই ও|হ|র মনে হইল। কিন্তু সে বালক তো 
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কাশীধামে নাই! সুতরাং ব্রাহ্মণ-ব্রা্গণী কাশীধামে গমন জমা 
আগ্রহাদ্িত থাকিলেও মহারাজ লক্ষমণ-সেন সে অবস্থায় সে 

ব্যবস্থা কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রান্ষণ-্রাহ্মণীকে 
সাত্বনা-দান-ছলে কহিলেন,_“আপনারা এক্ষণে নবদ্ধীগে : 

গ্রত্যাব্ত্ত হউন। আমি আপনাদের পুত্রের সন্ধান করিয়া দিবার: 
ভার গ্রহণ করিলাম। এ অবস্থায় কাশীধামে যাত্র। করা৷ সম্ভব- 

গর নহে। এখন কাশীর পথ বড়ই সন্কট-সমাকুল। কাশী- 
নরেশের বহিত শীঘ্রই যুদ্ধ বাঁধিবার সন্তাবনা রহিয়াছে” 

কিন্ত ত্রানষপ-্রান্মবী কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিলেদ : 
না। অগত্যা ব্রাহ্মণ-তরাহ্ীকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে মিথিলায় 
রাখার বন্দোবস্ত হইল। এ দ্রিকে মিথিলা! হইতে প্রত্যাবৃত্ত না 

হইয়া, মহারাজ লক্ষণ-সেন কাশী অভিমুখে সৈন্য-চালনার : 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ষণ-ত্রাক্মণী তাহাদের অনুসরণ 

করিবেন, ইহাই স্থির হইল। 
ক গু 

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 

স্বপ্নে । 

ধদয়াল ঠাকুর! চরণে কি অপরাধ করিয়াছি? কেগ 

আমায় ঠেলিয়। ফেলিয়। দিলে? আমি সর্বন্ব পরিত্যাগ 

করিয়া, বৃদ্ধ গিতামাতাঁকে কীদাইয়া, তোমার চরণে শরণ 
নইয়াছিলাম! অনাথের নাথ! কাঙ্গালের ঠাকুর! আধার 

কেন বঞ্চিত করিলে 1? 
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বালকের বক্ষঃস্থল দরদর অশ্রধারায় প্লাবিত হইতেছে ! 

বালক দ্িবারাত্রি কাদিতেছে, আর ডাকিতেছে,_“কাঙ্গালের 

ঠাকুর! কোন্ অপত্বাধে আমায় পায়ে ঠেলিলে? তোমার 

চরণে আশ্রয় পাইৰ বলিয়াই ভে৷ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া 

ছিলাম ! কেন তুমি বিরূপ হইলে! শুনিয়াছি-নিষ্কাম-ভাবে 

ডাকিলে তুমি কখনই অবহেল! করিতে পার না। কিন্তু নাথ! 

--আমার তো কোনও কামনা নাই! তবে আমায় কেন এ 

ভীষণ পরীক্ষা-পারাবারে নিক্ষেপ করিলে ?” | 
গভীর নিশীথণ' চারিদিক নিস্তন্ব। কচিৎ দৃরান্তে 

বিল্লীরব শুনা যাইতেছে । কচিৎ পেচকের কর্কশ স্বরে এক 
এক বার প্রকৃতির গভীরতা ভঙ্গ হইতেছে। কচিৎ অপরিচিত 

জনের পদশবদে অথবা নিশাচর জন্তর গতিবিধিতে সারমেয়কুল 

চীৎকার করিয়। উঠিতেছে। এ ভিন্ন, কোথাও জনপ্রাণীর 

সাড়াশব্ নাই। কেঝ্গ একাকী কারাগারের একটী প্রকোষ্ঠে 

বসিয়া, বালক আপন মনে ডাকিতেছে+-“কোথা অনাথের 

নাথ! কোথা কাঙ্গালপের আশ্রয়! একবার দেখা দাও! এ 

বন্ধন-ন্ত্রণ। আর যে সহ হয় ন- প্রভু!” 

তিন দ্দিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। রাজ- 

কর্মচারীর! যথাকালে অন্নজল প্রদান করিয়া গেল। কিন্তু বালক 

কোনও দিকেই ভ্রক্ষেপ কবিলনা। আহার নাই, নিদ্রা, নাই, 
কোনদ্িকেই দৃকপাত নাই। বালক অনন্তমনে কেবলই জগ- 

বন্ধুকে ডাকিতে লাগিল। ূ 

তৃতীয় দিবস রাত্রিকালে বালকের অবসন্ন দেহ তন্দ্রাঘোরে 

কর্ষতলে লুটাইয়! পড়িল। তখন কে যেন আসিয়া বালকের 
১৯ 
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মস্তকে আপনার পন্মহ্ত বুলাইয়! দিলেন। বালক তন্্রাঘোরে 
ডাকিল;“ঠাকুর ! এলে তুমি! যদি এসেছে, আর বঞ্চনা 

ক'রে না? চরণে স্থান দাও।” সেযেন চক্ষু মেলিয়। চাহিয়া 

দেখিল,--কারাকক্ষ দিব্য-জ্যোতিতে উত্তাসিত হইয়াছে, দিব্য- 
গন্ধে আমোদিত হইয়াছে, আর তাহার দয়াল ঠাকুর যেন দিব্য 
কণ্ঠে অভয় দরিয়া কহিতেছেন।__“বাছা! আমার কথ! শোন। 

তোমার শান্তির জন্তই, ত্বোমায় আশ্রয়-দান করিবার অভি- 

প্রায়েই, আমি ব্যাকুল হইয়।' আপিয়াছি। আমার কথা শোন; 

অবহেলা করিও ন1।” 

বালক - চমকিয়া উঠিয়। জিজ্ঞাসা করিল,-_“ঠাকুর ! আমি 
আপনার কোন্ কথায় অবছেলা করিয়াছি? আপনার চরণ- 
সের! করিবার জন্যই তে! জমি এই নবীন বয়সে গৃহত্যাগী 
হইয়। পুরুষোত্তমে আসিয়াছি!” 

ঠাকুর সাস্বনা-দান-ছলে কহিলেন।-“সব সত্য 7 কিন্তু তুমি 

পল্সাবতীকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? কেন আমার আদেশ 

উপেক্ষ। করিতেছ ৫” 

অধিকতর বিশ্ময়-সহকারে ঘালক -্উত্তপ্প িল,-«কৈ__ 

আপনি আমায় কবে ঘষে আদেশ করিলেন প্রভু! ঠাকুর 1__ 

আমি ঘে ব্রক্ষচারী! পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়। আমায় কি 

ধর্দত্রষ্ট হইতে আদেশ করেন ?” 

ঈষৎ হাপিয়! ঠাকুর উত্তর দিলেম,_“ধর্শ্ীধন্ম বিচারের ভার 
আপন হাতে কেন গ্রহণ করিতেছ? হীহার শরণাপন্ন হইয়াছ, 
ঠাহারই উপর সে বিচারের তার অর্পণ কর না কেন ? 

বালক লজ্জিত হইয়া! কহিল,-“ঠাকুর ! অপরাধ মার্জন। 
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করিবেন। কিন্ত আপনিই বা আমার প্রতি কবে সে আদেশ 
করিলেন 1” 

ঠাকুর ।--“'কেমি ?--রাজা! আনন্দদেব তে। তোমায় কত 

বুঝা ইন্নাছেন, কত অনুরোধ করিয়াছেন!” 
বঞ্প্রক।-_“'তিনি বলিয়াছেন বটে? কিন্তু আপনি--” 

ঠাকুর ।--“আনন্দদেব আমার পরম তক্ত। তক্তে আর 
আঁমাতে কি কিছু প্রতেদ আছে? তুমি বালক) তাই বিভ্রম- 
গ্রস্ত হইয়1 সত্য-তত্ব উপলব্ধি করিতে পার নাই ।” 

বালকের ফেন নৃতন জ্ঞান সঞ্চার হইল। বালক ৰাশ- 
গদগদ কে উত্তর দিল,_“ঠাকুর ! অপরাধ হইয়াছে; মার্জন! 

করুন। এখন, আমায় কি করিতে হইবে, বলুন।”). 
ঠাকুর ।--“রাজা আনন্দমদেব যাহা! আদেশ করেন, তাহা 

শোন? যাও-_পদ্মাবতীকে বিবাহ কর। পদ্মাবতী লক্ষীস্বরূপিণী। 

তুমি নারায়ণের অংশ ।” 

চকিতে দেবতা চলিয়৷ গেলেন; চকিতে বালকের 

তন্ত্রাভঙ্গ হইল। 

“কৈ--টক--_কোথা গেলে ঠাকুর! অভাগাকে চরণে স্থান 

দিলে কৈ?”-_বালক উচ্চ চীৎকার করিয়। কাদিতে লাগিল। 

এদ্রিকে রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল। 

সংবাদ পাইয়া, প্রভাতে রাজ! আনন্দদেব সেই কারাগৃহে 
ঘালক ব্রহ্মচারীর নিকট আগমন করিলেন। 

বালক তখনও কাদিতেছে।-“কৈ-কৈ-কোথা প্রভু! 

কোথ। ফেলে গেলে! তোমার আগমনে আমার এ কারাগার 

যে বৈকু্-পুরী হইয়াছিল! তুমি অন্তর্ধান হওয়ায় আবার যে 



১২৪ লম্ষমণ-সেন। 

কারাগার সেই কারাগার হইল! প্রভু প্র ফিরে চাও! 
দয়াল ঠাকুর !- দয়া কর।” 

রাজা! আনন্দদেব সাস্তবনা-দান করিয়া? কহিলেন,- “বৎস! 

কেঁদ-নাকেঁদ-না। দয়াল ঠাকুর অবশ্যই দয়া কর্বেন।” . 

ব্রহ্মচারী ।-__“রাঁজ। ! রাজা! তক ঠাকুর-- কোথায় গেলেন।? 

রাজা ।-_-“ঠাকুর আবার দেখা দেবেন। শোন,_আমার 

কথা শোন !?? 

ব্রহ্মচারী ।--“কি কথা 1? 

রাজা -_-ঠাকুর আদেশ করিয়ছেন,_পদ্মাৰতীকে বিবাহ 
কর; তাহার কথা শোন, সংশারী হও; তিনি আপনিই আসিয়া 
তোমায় কোল দেবেন!” | 

বালক-্রদ্মচারী এবার আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। 
রাজার মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া! উত্তর দ্িল,__“ঠাঁকুরের 
আদেশ !_-আপনার আদেশ! তাল, তাই হোক। আমি 

পদ্মাবতীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি”? 

রাজা আনন্দদেব দেখিলেন, তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইয়াছে। 

পঞ্স(বতীয পরিচয় প্রাপ্তির গরই তিনি এ বালক-ব্রহ্ষচারীর 

সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; 

কিন্তু ব্রহ্মচারী তাহার সে কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করে। 

সেই জন্য রাজ! আনন্দদেব, ত্রহ্মচারীকে কারাগারে আবদ্ধ 

করিয়াছিলেন। কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, প্রতিদিন বালকের 

নিকট পন্মাবতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন কর] হইত, প্রতিদিন বালককে 

পল্লাবতীর পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইত। কিন্ত 

বালক এ পধ্যন্ত তাহার কথ! রক্ষা করেনাই। আকঙ্গ সে 
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আপনা-নাপনিই তদ্ধিষয়ে পতিনজার করিল। ইহাতে, 

আনন্দ্দেবের আনন্দের আব অবধি রহিল ন1। 

রাজা আনন্দদেব কহিলেন,_এব্রহ্চচারি! আজ হইতে 

তুমি আর ব্রহ্মচারী নহ। আজ হইতে তোমার “জয়দেব? 
ন/মই প্রচারিত হউক ।” 

'জয়দেব নাম শুনিয়া, বালক-ব্রক্ষচারী চমকিয়া উঠিল। 
'বাজা আমন্দদেব কেমন করিয়া তাহার পূর্ব-নাম জানিতে 

গারিলেন! সন্যাস-গ্রহণের গর সেতে। কখনই সে পরিচয় 

দেয় নাই! তাহার শৈশবের সে নম জানার আনন্দদেবের 

তে| কোনই সন্ত/বনা দেখা যায় না!” | 
বালকততরহ্ষচারীর মুখভঙ্গী দেখিয়া, বাঁজা আননদদেব তাহার 

মনোভাব বুঝিতে পারিলেন! বুঝিতে পারিয়া এহিলেন।__ 

“ব্রহ্মচারি! তোমার অকফল সংবাদই আমি অবগত হইয়াছি। 

পল্মাবতীরও কুলশীল সমস্ত অবগত আছি। তোমার সহিত 

পদ্মাবতীর পরিণর়ে কুল-মান সফলই রক্ষা হইবে। বংশ- 

পরিচয় না পাইলে, আমি তোমাদের পরিণয়-সঘন্ধে কথনই 

প্রস্তাব করিতাম না। তোমার পিতামাতার পধ্যন্ত আমি 

সন্ধান লইয়াছিলাম। কিন্ত তোমার শোর্কে তাহার] দেশ- 

ত্যাগী হইয়াছেন। যাহা হউক, শুভবিবাহ সম্পন্ন হউক; 
আমি তাহাদিগের সহিতও তোমার সাক্ষাৎকার ঘটাইব |”, 

ব্রক্চচারী বলিতে গেল;_“আমি যে সংসারত্যাগী 

ব্রহ্মচারী!” 

দঃ আনন্দদেব বাধা দিয়া কহিলেন, _ “আবার সেই 
| তুমি মূকি মনে কর-কেবল সংসারতাগ করাই 
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চা হয়? দুর নরদেহ প্রাপ্ত: গ্রাথ হইলে, জান ন না কি-_ 

জীবের কত্ কর্তব্য পালন আবস্তুক হয়4 একট! বর্তব্যের 

উল্লেখ করি। তোমার পিতামাতা কত কষ্টে তোমায় লালন- 

পালন করিয়াছেন! তোমায় হারাইয়া তাহারা এখন পাগলের 

ন্যায় দেশে দেশে ঘৃরিয়৷ বেড়াইতেছেন। মানুষ পুত্র-সন্তানের 
কামনা করে কি জন্য? তাহাদের প্রতি তোমার কি কোনও 

কর্তব্য নাই? পিতামাতার সেবা কি ব্রঙ্গচর্যয নয়? তাই বলি, 

তুমি পন্মাবতীকে বিবাহ করু, সংসারী হও, পিতামাতার সেবার 

জন্য প্রস্তুত থক। এখন, ইহাই তোমার ক্রহ্মচর্য্য- ইহাই 

তোমার সন্য।স।” 

রাজ। আনন্দদেবের বাক্যে ব্রহ্মচারীর যেন চষক তা্গিল। 

“রাজা আনন্দদ্েব তো *%৩যই বলিয়াছেন! তাই তো-- 

আমি এ কি করিতেছি!” 

ব্রহ্মচারীর মনে বড়ই অন্থুশোচন। উপস্থিত হইল। 

“আমি যে আমার পিতামাতার নম্নন-মণি ছিলাম! আমাকে 

হারাইয়। কাদিয়। কাদিয়। তাহারা হয় তে। অন্ধ হইয়া পড়িয়া- 

ছেন। অথবা, হয় ভে ডাহার। ইহজীবনই পরিত্যাগ করিয়া- 

ছেন। অহে!!--আঁমি কি পাষণ্ড! যে জন পিতামাতাকে কষ্ট 

দেয়, নরকেও যে তার স্থান নাই! হায়-হায়! আমি কি 

করিয়াছি! আমার ত্রহ্মচর্যয পণ্ড হইয়াছে !”) 

ব্রহ্মচারী বালককে নতমুখে চিন্তাক্রিষ্টত!বে দীড়াইয়া 
থাকিতে দেখিয়া, রাজা আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন।_ 

“জয়দেব! তুমি কি ভাবিতেছ |” 

. ব্রদ্ষচারী ।-“রাজন ! আমার উপায্বকি হবে? আমার 
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স্তায় পাব সংসারে থে আর দ্বিতীয় নাই! | যেজন আপনার 
পিভাঁমাতাকে-_” 

রাজ আনন্দদেব বাধা দিয়া কহিলেন, -জয়দেব ! বৃথা 

অনুশোচনায় কি ফল আছে? তুমি আমার কথ শোন +_- 

গৃহী হও) তোমার পিতামাতার সেবায় যাহাতে সুবিধা পাও, 

আমিই তাহার ব্যবস্থা করিয়] দ্রিব। এখনও তোমার সে 
কর্তব্য-পালনের দিন আছে ।? 

এই বলিরা, রাজা আনন্দদেব সন্ষেহে বালকের হস্ত ধারণ 

করিলেন। সন্সেহে তাহাকে কারাগার হইতে প্রাসাদে লইয়া] 

গেলেন। তার পর যথা সময়ে তাহার সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ 

দিলেন। সেই হইতে বালক ব্রহ্মচারী 'জয়দেব' নামে গরিচিত 

হইলেন। রাঁজান্ুগ্রহে নবদম্প(তর গ্রাসাচ্ছাদনের যথাযোগ্য 

বন্দোবস্ত হইল। 
এ 

অফষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ | 
সর, পপ 

শ্রীত্রীগীতগোবিন্দ। 
শুতক্ষণে শুভমৃহূর্তে জগবন্ধুর সমক্ষে জয়দেব ও পদ্ম।বতীয় 

গুতমিলন হইল! 

ছইবিন্দুজল ছুই দ্দিকে গড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল। 

বিধাতার অনুগ্রহে তাহাদের মিলন সংঘটিত হইল । 

এখন, ছুই বিন্দু জলে একটী ক্ষীণ বারিধারার সঞ্চার 

হইয়াছে। সে ধারা এখন সাগর-সঙ্গমে ধাবমান। 



১২৮ লক্ষমণ-পেশ 

জয়দেব ও পদ্মাবতীর শুত পরিণয়ের পর তাহারা গুধী 

হইলেন। গৃহী হইয়া, গৃহীর কর্ম_-দেবসেবা, অতিথি-সৎকার, 
দয়াধন্মানুষ্ঠান, ভগবদ্বগুণান্কীর্তন প্রভৃতি" কার্য তাহাদের 

জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। 
পিতামাতার সেবার জন্য জয়দেব এখন ব্যাকুল হইয়া 

গড়িলেও,সে শুভ-মিলনে কিন্ত আরও কিছুকাল অন্তরায় ঘটিল। 
দরাজা আনন্দদেবের সাধ ছিল, জয়দেবের পিতামাতার সন্ধান 

লইয়! শন্ত্রীক জয়দেবকে ভাহাদের নিকট পাঠাইয়া। €দন। 

কিন্ত ঘটনা-চক্রে তখন তাহার সে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল না। 

মিথিলার সহিত নবদ্বীপাধিপতির যুদ্ধের জন্য নবদ্বীপের গথে 

জন-সাধারণের গতিবিধি প্রায়ই তথন বন্ধ হইয়াছিল। 

বিশেষতঃ কতকগুলি যাত্রী নবদধীপে গিরা নজববন্দী হইয়' 

আছে-_জানিতে পারিয়াও, তিনি জয়দেবকে ও পদ্াবতীকে 

সে সময় পাঠাইতে সাহস করিলেন না। জয়দেবকে দেশে 

পাঠাইতে বিল করা--আরও একটু নিগুট কারণ ছিল। রাজা 
আনন্দ১ব, জয়দেবের মধুর কণ্ঠে হরিগুণগান শুনিয়া বিভোর 
হইয়াছিলেন। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,__“জয়দেব চলিয়। 

গেলে, আমার এ বিভোরত। ভাঙ্গিয়া যইবে। এ বিভোরতা 

ভাঙ্গিলে, আমি আর কয় দিন বাচিব ?” 

জয়দেব স্ুক্ঠ সুগাঁয়ক ছিলেন। তাহার নিত্যকর্শ হইল-_ 

প্রতিদিন সঙ্গীত বচন করিয়! জগন্নাথকে শুনাইয়া আস|। 

পল্মাবতী পতি ভিন্ন অন্ত কিছুই জানিতেন না; গপতিসেবাই 

তাহার একমাত্র কর্মের মধ্যে গণ্য হইল। 

গৃহী হইয়া পুরুযোত্তমে বাস করিবার সময় জন্রগীতগোবিন্ৰ” 



শীমীগীতগোবিন্দ | ১২৯ 
পিপি তা পপি মলা পাপী স্পস্ট পা 75 পিপি এসি পিপি হর্পাি্রািতলা এ পি 

গ্রন্থ রচিত হয়। জগরাথের টি জগন্নাথকে ওনাইতে 

জয়দেব যে সকল গান গাহিতেন, শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থে তাহাষ্ 

সংগ্রথিত হইয়াছিল। 

ীস্্ীগীতগো বিন্দ-গ্স্থের রচনা_সে এক অপূর্ব ইতিহাস 
ভগ বলেন-_শ্বপ্বং ভগব।ন এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।' 

আবার ভগবান বলেন,_-ভক্ত যে, আমিও সে; তক্তের রচনাই 

আমার রচন1।? 

আপন মনে গাহিতে গাহিতে জয়দেব সঙ্গীত রচনা করিতেন। 

সন্ধ্যার সময় সেই সঙ্গীত জগবন্ধুকে গুনাইয়া আসিতেন। আজ 

প্রভাতে জয়দেব আপন মনে গাহিতেছেন ও পিখিতেছেন, 

“বদসি যদি কিঞ্চিদপি দত্তরূচিকোমুদী 

হরতি দরঙমিরমতিঘো রম 

স্দধরূসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচরৃতি লোচনচকোরএ। 

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্ ময়ি মানমশিদ্নমৃ। 

সপদি মদনানলে দহাতি মম মানসম্, দেহি মুখকমলমবুগানমূ ॥ 

সঙামেবাসি যদি হদতি ময় কোপিনী, দেহি খরনঃশশরঘ।তমু। 

থটয় ভজব্দূনং, জনয় বদখগ্ডনমূ, যেন বা ৬বতি স্থুখজাতম্ /.8 

তুমূসি ম্ ভূষণং, ত্বমসি মম আীবননু, মস মম ভবঞ্জলধিরতু। 
তবতু ভবতীহ মঘ্রি সততম্ন্ুরেধিশী, তত্র মম হৃদয়ম(তিযত্বম ॥ 

ননলিন।ভমপি তন্বি তব লোচনম্, ধারয়তি কোকনদরূপমূ। 

রাজ বেন যদি রঞ্জয়সি, কৃষ্ণমিদমে তদনুরূপমূ। 

রতু কুচকুন্তয়ে(রুপি মণিমঞ্জরী, রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম। 

রর রসন।পি তব ঘনজঘনমণ্লে, ঘেষয়তু মন্মথনদেশম্ | 

স্থলকমলগঞ্জনং মম হদয়রঞ্জনমূ, জনিতর। তরঙ্গ পরাগমূ। 



১৩০ লম্মণ-সেন 
শা অত স্মর্৫ ই লিট ও সি 4 পাপ ওর এ ৯ লস এআ তর ঠাপ পা ৯ সরস 

ভগ মহণবাণি করবাণি চরণদ্বয়মূ, সরসলসদলক্তরাগম্ ॥ 

শারগরলখণ্ডনং মম শিরসি মগনম্ 7) 

লিখিতে লিখিতে বাধা পড়িল। ম্মরগরলখণ্ডনং ম্ 

শিরসিমগ্ডনম্” এই পর্ধ্যস্ত লিখিয়।ই হাত যেন কীপিয়া আসিল। 

ইহার পর আর যাহ! লিখিবেন ভাবিলেন, তাহ! আর লিখিতে 

পারিলেন না । তাবিলেন,_-“ম্মরগরলখণ্নং মম শিরসিমণ্ুনম্" 

পর্গিতক “দেহি পদপন্লবযুদ্রারম্” পদ দ্বারা পূরণ করিবেন। 
কিন্ত লিখিতে পারিলেন নাঁ। তাহার মনে হইল।_-'কেমন 

করিয়া এ কথা লিখি ! শ্রীকৃষ্ণের মন্তকে শ্রীরাধা প1 বাখিবেন ! 

ন1--না, এমন কথ। কখনও লিখিতে পারি না।” আর লেখা 

হইল না! লেখা বন্ধ রাখিয়া, জয়দেব স্বানার্থ সমুদ্রাভিযুখে 
বওন1 হইলেন। মন বিষম উদ্বেগপূর্ণ। সঙ্গীতের পাদপুরণে 
কি বাক্য বিন্যস্ত করিবেন,__চিত্ত সেই চিন্তায় নিমগ্ন । 

চিস্তাকুল-চিতে জয়দেব ্মানে চলিয়া গেলেন। যাইবাৰু 

সময় পন্মাবতীকে কিছুই বলিয়া! গেলেন না। অন্যান্য দিন তিনি 

যখন সঙ্গীত-রচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, পদ্মাবতী কত করিয়! 

বুঝাইয়। তাহাকে ন্বানার্থ পাঠাইয়। দ্িতেন। আজ এব হইল 

কেন? পন্সবতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পদ্মাবতীর 

কেবলই মনে হইতে লাগিল,_“তবে কি আজ আমি তাহার 

সেবায় কোনরূপ ক্রটি করিয়াছি? তবে কি তিনি আমার উপর 

রাগ করিয়াছেন? আমার কি অপরাধ হইল? তিনি আমায় 

না বলিয়৷ কেন চলিয়া গেলেন ? 

য্যাত্যাগ হইতে সেই বেল। পর্য্যস্ত আপনার পতি-দেবতার 
সেবার পক্ষে কিকি ক্রটি হইয়াছে, গল্মাবতী স্মরণ করিতে 



গ্রহেলিকা | ১৩১ 
৬৮টি স্মিত বি পািতিস্পরিস্সিরা স্পা ছি সর্ট অসি সন সাপ ছা আছি সা সর্প ও খে সত সত তা খ্াপাসতা অত সি সপ সিটি সি সত সি সপাস্সির স্পা খাটি 

রাগিল । কিন্তু কোনও ত্রুটির কথাই তো তাহার মনে হইল 

না|! তথাপি পদ্মাবতী মনে মনে ডাকিল,_-“হে আমার প্রত্যক্ষ 

দেবত। ! যদি আমার দৈনন্দিন করে আপনার সেবার কোনরূপ 

ত্রুটি হইয়। থাকেঃ আমায় এবার ক্ষমা করিবেন। আমায় 
শিখাইয়া দ্িবেন)_আমি আর কখনই সেরূপ ত্রুটি কৰিব ন1!” 

মনে মনে এই বলিয়া! পতির শ্রীচরণ-উদ্দেশে পদ্মাবতী প্রণতি 

দানাইল। 

পরিশেষে পতির পাদ্প্রক্ষালন জন্য পদ্মাবতী জল তুলিয়া 

রাখিল; তাহার আহারের জন্য তোজ্যাদি প্রস্তত করিয়। রাখিল। 

দেবতার ভোগ প্রস্তত-পক্ষে যেরূপ নিষ্ঠা ও যেরূপ আচার 

প্রয়োজন, তৎপক্ষে পদ্মাবতী কোনই ক্রটি করিল না। ভোগ 

সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, পদ্মাবতী উদ্বিগ্র-চিত্তে পথপানে চাহিয় 

রহিল | চাহিয়। চহিয়া মনে মনে ডাঁকিতে লার্গিল_-“আমার 

গতিরূপে মুর্তিমান_এস হরি !-এস প্রভু!-এস ভগবান! 
এস-_ আমর পুজ। গ্রহণ কর!” 

ঈরউ 

উনত্রিংশ পরিচ্ছ্দে। 
- শ্পরি পরত 7 

প্রহেলিকা। 
পল্পাবতী তন্ময়চিত্তে ইষ্টদেবের আরাধনা! করিতেছেন। 

দেখিতেছেন,_তিনিই নারায়ণ, তিনিই টৈকুঞঠনাথ, তিনিই 
তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ+--আবার তিনিই তাহার পতিরূপে মৃ্তিযান্ 

গ্রত্যক্ষ দেবতা । দেখিতেছেন, আর গললম্রীকৃতবাসে প্রার্ঘন| 
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প্রানাইতেছেন,_ “দেব! দাসীর অপরাধ মার্জনা , কর। 
.অভ|গিনী জপ-তপ-পৃঙ্গাবিধি কিছুই জানে না। জানে কেবল 
(তোমার চরণ-মাত্র। তাও, সন্কোচ-বশে কত সময় সে চরণে 

পুষ্পাঞ্চলি দিতে অসমর্থ হয়। হে দ্রীনতারণ! হে নারায়ণ! 

এস-_দাশীর পুক্গা গ্রহণ কর।” 

ধ্যানস্তিমিতনেত্রে পন্মমবতী পতির চরণোদেশে পুশ্পাঞ্জনি 

প্রদান করিলেন। পুপ্পাঞ্জপি প্রদান করিয়! প্রণাম করিতেই 

পদ্ম(বতীর কর্ণকুহরে কি যেন এক মধুর শ্বরে গ্রতিধবনিত 

হইল,_“পদ্মমবতি। তৃমি পূজায় বসিয়াছিলে 1? 

চক্ষুরুন্মীলন করিতেই_একি-_পণ্াবতী এ কি দেখিলেন?-- 

একি পদ্মাবতী এ কি শুনিল্েন? পদ্মাবতী দেখিলেন_ সম্মুখে 

গাহার পতিদেবতা দরঙ্ডায়মান। আর পুষ্পাঞ্জলি তাহারই চরণ- 

তলে বিন্তন্ত; আতবস্ত্রে দাঁড়াইয়া দীড়াইয়াই তিনি জিজ্ঞাসা 

করিতেছেন,_-“পদ্মাবতি ! তুমি পূজায় বসিয়াছিলে?” 

পদ্মাবতী চমকিয় উঠিলেন) সক্কোচবশে বন্তাঞ্চলে মস্তক 

আবৃত করিলেম; শশব্যস্তে পদ-প্রক্মালনের জল লইয়া 

আসিলেন; ধীরে ধীরে গতিদেবতার পা'দুখানি থুইয়া৷ দিবার 

চেষ্টা পাইলেন। গন্বাবভীর মনে হইল,_ যেন কত ক্ষণ হইতে 

তিনি চক্ষু যুদিয়। ছিত়েন, যেন কত ক্ষণ হইতেই তাহার পতি- 

দেবত] তাহার শনুখে আনিয়া দণ্ডায়মান আছেন। পন্মাবতীর 

দ্বারণ অসুশোচনা হইল। তাহার আরাধ্য দ্বেবত। আর্রবস্তে 

আসিয়৷ এত ক্ষণ দাড়াইয়। আছেন, আর তিনি তত্প্রতি জাক্ষেগ 

করেন নাই,_-ইহাতে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। 

গন্মাবতীর এবংবিধ অন্ুশোচনার ভাব বুঝিতে পারিয়া। 



প্র হিলি! | ১৩৩ 
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| ঠাহার পতিদেবতা াস্বনা- দান-ছলে রা “প্মাবতী! 

আনি তে! বড় বেশীক্ষণ আসি নাই। তুমি অত ক্ষুব্ধ হইতেছ 

কেন? আমি তে। আসিবাই তোমায় ডাকিয়াছি 1” 

পন্মাবতী মনে মনে কহিলেন,_-“অন্তধ্যামিন! অন্তরের 

ভাব আপনি সকলই অবগত আছেন। দাসী জ্ঞাতসারে 

কখনও আপনাকে অবহেলা! করে নাই!” ভাবিতে ভাবিতে 

পদ্মাবতীব একটু আনন্দ হইল পয্মাবতী পুনরপি মনে মনে 
কহিলেন,.__“"দাসী আপনারই উদ্দেশে পুম্পাঞ্তলি প্রদান 

করিয়াছিল; আপ'নই আসিয়া তাহ! গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার 

অপেক্ষ দামীর আঁধক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?” 
পদ্ম(বতীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া জয়দেব কহিলেন)__ 

'ধপন্মাবতী! আজ এখনই আমি রাজবাড়ী যাইব। আমার 
বড়ই আনন্দ হইয়াছে।” | 

এ কথার মন্র পদ্মাবতী কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন 
না। পগ্মাবতী কহিলেন) “অন্যান্য দিন যেমন সময় রাজ- 

বাটীতে যান, আজ তাহার পৃর্ধে যাইবেন কেন?” 
জয়দেব।--“আজ আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আজে 

সঙ্গীত রচনা করিতেছিলাম,প্রাতঃকালে তাহার পাদ-পৃরণ করিতে 

পারি নাই। সরানে গিয়া! সেই সঙ্গীতের পাদ-পৃরণ করিয়াছি। 
সঙ্গীতটী এতই মধুব লা [গিতেছে যে, রাজ আনন্দেবকে তাহ] 

ন] শুনাইতে পাঞ্জিলে আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না রি 

এই বলিয়া, আদ্রবস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, জয়দেব প্রথমেই 

পু'থিখানির নিকট গমন করিলেন। পু'ধিখানি খুলিয়। গ্রথমেই 

সঙ্গীতের পাদপৃহ্ণ পংক্তি লিখিয়া রাখিলেন। স্নানের পুর্বে 
১২ 



১৩৪ লন্মণ-সেশ 

িখিয়া গিয়াছিলেন,_-"ম্মরগরলথগ্ডনং মম শিরসিমগুনয্।” 

এখন সেই পংক্তি পূরণ করিয়া লিখিলেন,_-“ম্মরগরলখগুন' 
মম শিরসিমগুনম্, দেহি পদ্পল্লব-যুদারম্ ।” 

পুঁথিতে উক্ত পাদপূরক পংক্তি লিখিয়া রাখিয়! জয়দেব 
ভোজনাগবে প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী তাহার অন্ত ভোগ 

প্রস্তুত কবির] রাখিয়াছিলেন। পদ্মাবতী সেই ভোগ তাহার 

সম্মুখে অর্পণ করিলেন ; গলঙ্রগ্রীকুতবাসে দেবতার উদ্দেশে সেই 

ভোগ অর্পণ করিয়া পঞ্সাব্ঠী মনে মনে কহিলেন+_-“দেব ! 

তোমারই সামগ্রী তোমাকে অর্পণ করিতেছি। দয়া করিয়া 

গ্রহণ করুন।” 

আহারান্তে জয়দেব প্রতিদিন পত্বীর জন্য প্রপদ রাখিয়া 

যাইতেন। আজিও পদ্মাবতী জন্য প্রসাদ অবশিষ্ট রহিল। 

আহারান্তে মুখ-প্রক্ষালনাদি করিয়া জয়দেব রাক্গবাটীতে 

গমনোদেশে প্রস্তুত হইলেন। পন্মাবতীকে কহিলেন,- 

*গন্মাবতী! এখন আমি তবে আসি !” 

এই বপিয়। জঘদেব রাজভবনাভিযুখে গমন করিলেন। 

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ পর্যাস্ত পথপানে চাহিয়া চাহিয়া আপন 

পতিদ্েব হার পা-ছুখানি নিগীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে 

দেখিতে নেত্র নিমেষশুন্য হইয়া আদিল। পদ্মাবতী এ কি 

দেখিলেন। দেখিলেন-সে চরণ কি অপূর্ব-শোতান্থিত ! 
দেখিনেন-_- সে চরণে ধ্বজবজ্জান্ুশ-চিহ্ন বিরাজিত ! দেখিতে 

দেখিতে পদ্ম(বতী মনে মনে কহিলেন।-“দেব! আপনি সাক্ষাৎ 

বিষু__সাক্ষাৎ নারায়ণ! দাসী সৌতাগাযবতী ; তাই আপনাকে 
পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে ।” 



ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
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প্রসাদ-ভক্ষণে । 

পতির ভূক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া পন্মাবতী আহারে বপিবানব 
 উদ্ভোগ করিতেছেন, এযন সময় পহসা নেপথ্যে পতির 
গ্রত্যাগমন-জ নত পদশব্ধ শুনিতে পাইলেন। আর আহারে বস] 
হইল না; তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া আসিলেন। উঠিয়া 
খাদিহে সম্মুখেই দেখিলেন ১পতি আদবস্ত্রে অন্দরে প্রবেশ 
কলিতেছেন। 

একি! গঞ্মাবতীর বিশ্ময়ের অবধি রহিল ন|। তন্ক্ষণ 
পৃদ্বে তিনি সান করিয়া আসেন? অন্পক্ষণ পূর্বে পদ্মাবতী 

পতির পদ-প্রক্ষালন করিয়া দেন। অন্রক্ষণ পূর্বেই পদ্মাবতী 
পতি-দেবতার সেবার আয়োজন করিয়া দিয়া'ছলেন। অরক্ষণ 

পূর্বেই তাহার পতিদেবতা আহারে বসিয়াছিলেন। সুন্ুক্ষপ 

পূর্বেই তিনি তুক্তাবণিষ্ট প্রসাদ রাখিয়া দিয়াছিলেন। তরুক্ষণ' 
পৃর্ষেই তিনি সঙ্গীতের গাদপূৰক পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়। 

রাথেন। অনৃষ্ষণ পূর্বেই আহারাদি সমাপনাস্তে যথ। নির্দিষ্ট 

সময়ে তিনি সঙ্গীতটী গুনাইবার জন্য রাঁজবাটীতে গমন করেন। 

কিন্ত এ আবার কি? ম্নানের বেশে এরূপভাবে আবার 

কেন তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন! পদ্মাবতী বিশ্বয়াবিঃ 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।-_-“দেব! আবার কেন আররবস্ত্ে 

মোথতেছি ?” 



১৩৬ লক্ষমণ-সেন 

জয়দেব কহিলেন,_“আজ আমার স্নান করিয়া আসিতে, 

বড়ই বিলম্ব হইয়াছে। সঙ্গীতের পাদপৃরণ-চিস্তায় মন বিভোর 
থাকায় ইষ্টপৃজায় পুনঃপুনঃ বিদ্ধ ঘটিতেছিল। মনঃস্থর্যো 
সম্পাদন করিয়! পৃক্জায় বসিতে বড়ই বিলম্ব হয়। তাই জান 
করিয়া আসিতে এত বিলম্ব ঘটিল।”? 

পদ্মাবতী প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে 

মনে কহিলেন, “প্রভু ! কেন এ ছলনা করিতেছেন? এই 

ষে আপনি স্নান করিয়া আমিলেন ! এই যে দাসী পদপ্রক্ষালন 

করিয়া দ্রিল! এই যে আপনি দাসীর প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ 

করিলেন ! এই যে আপনি দাসীর জন্য প্রসাদ রাখিয়া গেলেন ! 

সঙ্গীতের পাদ-পূরণ করিয়া, আনন্দে গদগদ হইয়া, এই যে 
আপনি-রাজাকে সঙ্গীতটী শুনাইতে গেলেন! তবে আবার 

এ কি বলিতেছেন! প্রভু! লীলাময়! ক্ষুদ্রবুদ্ধি দাসী; 
দেবতার লীল। কি বুঝিবে? আপনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া 

দাসীর ভ্রম অপনোদন করুন ।” 

পল্মাবতীকে মৌন দেখিয়! জয়দেব পুনরপি কহিলেন, 

“বড় বেল! হইয়াছে; তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে। এই 

জন্যই তো তোমাকে আমি আমার স্নান করিয়া আসিবার 

পূর্বেই জল-গ্রহণ করিতে বলি !” 
পন্মাবতী ।-_“আপনি কি বলিতেছেন, আমি যে কিছুই 

বুঝিতে পারিতেছি না। যে আদ্রবিস্ত্রে আপনি অল্পক্ষণ পুর্বে 

আসিয়াছিলেন) যে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া রাখিয়া গেলেন, 

পুনরায় সেই আতর বস্তরমাপনার পরিধানে কোথা হইতে আসিল? 

আপনাকে আর্রবন্ত্রে আসিতে দেখিয়! আমি বিম্মিত হইয়াছি।” 



প্রসাদ-ভক্ষণে। ১৩৭ 

জয়দেব অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া কহিলেন, “কেন? 

পৃনঃপুনঃ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?” 

পন্াবতী।--“ঠাকুর! আপনি অনেকক্ষণ পূর্বেই তে! 
প্লান করিয়৷ ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন! পাদপুরক ছত্র লিখিয়া, 

আহারান্তে এই তো আপনি সঙ্গীতচী রাজাকে স্তনাইতে 

গেলেন! সে বেশ কোন্ ইন্দ্রজাল-শক্তি-প্রভাবে পরিবর্তিত 

হইল, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না!” 
জয়দেব ব্যাকুলভাবে উত্তর দিলেন,_“কি-_কি বলিতেছ 

তুমি! আমি স্নান করিয়া আসিয়া, সঙ্গীতের পাদপ্রক পংস্কি 

লিখিয়৷ রাখিয়াছি! তুমি সত্য বলিতেছ ?” 

পল্মাবতী ।-_-“দাঁসী সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিতে শিখে নাই।» 

“দেখি-দেখি-আমি কেমন লিখিয়া গিয়াছি?-- 

উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে জয়দেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই পু'থিখানিকে টানিয়| বাহির 
করিলেন। পুঁথিখানিকে বাহির করিতেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠার 

প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। 

“এ'যা--এা সত্যই তো! এতো! আমারই হস্তাক্ষর ! 
পল্সাবতী ! বল--বল-স্বরূপ বল! কে এ অক্ষর লিখিয়। গেল!” 

জয়দেব পুনঃপুনঃ একই কথ৷ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 

পল্লাবতী বাম্পগদগদ কণ্ে উত্তর দ্রিলেন,-“দেব ! আপনিই 
লিখিয়] গিয়াছেন। যথানির্দিষ্ট সময়ে আপনি যখন স্নান করিয়। 

ফিরিয়া আসেন, আসিয়াই বলেন,_পপন্াবতী ! যাইবার সমস্ব 

সঙ্গীতের পাদপুরণ চিন্তায় মন বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল, তাই তোমার 

সহিত ভাল করিয়া কথা কহিয়! যাইতে পারি নাই। কিন্ত 
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সঙ্গীতের পাদপুরক পংক্তি ধ্যানে বসিয়া আমি প্রাপ্ত হইয়াছি:' 
এই বলিয়া আপনি আমার চক্ষের লমক্ষে এ পংজ্ি লিখিয়। 

রাখেন ।”? 

জয়দেব ।--"আমিকি আহারে বসিয়াছিলাম 1” 

পদ্মাবতী ।--“এই দেখুন__আমার জন্য আপনি প্রসাদ 
রাখিয়া গিয়াছেন।” 

পদ্মাবতীর বাক্যে এবং পাদপুরক পংক্তি প্রভৃতি দুষ্টে 
জয়দেবের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি বু'বলেন।__ 

(কোনও এক অলৌকিক শক্তির মহিম। ভিন্ন এ আর অন্ত কিছুই 
নহে। মনে মনে কহিলেন,--“এই অতাগাকে আর ভগবানকে 

পদ্মাবতী অভিন্ন-ভাবে ভজনা করে। জগবন্ধু তাই বুঝি আজ 

এই অভাগার বেশে আবিভূ তি হইয়া, পদ্মাবতীকে দেখা দিয়া 
গিয়াছেন! পদ্মাবতী! তুমি ধগ্ঠা !__ তুমি ভগবানকে প্রত্যক্ষ 

করিয়াছ !” 

জয়দেব কহিলেন,_“পদ্মাবতী | কৈ-_সে ভুক্ঞাবশিষ্ট কৈ?” 

পল্মাবতী পতিকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। জয়দেব 

ভক্তিগদ্গদ চিত্তে সেই প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন । 

প্রসদের কণাশীত্র গ্রহণ করিতেই তাহার "উদর পূর্ণ হইল। 
সে যেন অমৃত। তেমন সুধাশ্বাদ তিনি যেন জীবনে কখনও 

প্রাপ্ত হন নাই। জয়দেব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,_-“গন্মাবতী ! 

আমার সার্থক জন্ম যে, আমি তোমার ন্যায় পুণাবতীকে পত্বীরূপে 

প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ভগবান আজ তোমাকে সাক্ষাৎ দ্রিতে 

আসিয়। এ দীনের পর্ণকুটির পবিত্র করিয়। গিয়াছেন। তাহার 

প্রসাদ-কণিকা পাইয়া! আজ আমার দেহ পবিত্র হইল।” 
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পদ্মাবভী কিছুই বুঝিতে পা্িলেন না। তিনি মনে মনে 

কহিলেন, “ঠাকুদ! আমি আপনাকেই জানি । আপনাকেই 

দেখিয়াছি । আপনাকেই দেখিতেছি। আপনি ভিন্ন আমার 

আর অন্য দেবতা নাই।”? 

ইহার পর জয়দেব সঙ্গীতের পাদপুরক পংক্তিটী লইয়! পুনঃ- 
পুনঃ মন্তকে ধারণ করিলেন। মনে মনে কহিলেন,_ “প্রভূ । 

যদি এসেছিলে, আমায় কেন দ্রেখা দিলে না! পদ্মাবতী 

পুণ্যবতী; তাই কি সে দেখিতে পাইল! জানি-না, আমার 

পাপরাশি কত দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে?” 

সেই হইতে জয়দেবের গীওগোবিন্দে “ম্মরগবখগুনং মম- 

শিরসিমণ্ডনম্”” গংক্তির পর “দেহি পদপল্লবমুদারম” পংক্ধি 

সংখুক্ত হইয়াছে। তৎপরে কবি লিখিয়াছেন)-- 

“জ্বলতি ময়ি দারুণে। মদনকদ্নানলো,হরতু তছুপাহিতবিকারম্ ॥ 

ইতি চটুলচাটুপটুচারুমুরবৈরিণো' রাধিকামধিবচনজাতম। 
জয়তি পন্মাবতীরমণ জয়দেব কবিভারতিভণিতমতিশা তম্ ॥ 

সঃ 
ক 

একাত্রংশ পরিচ্ছেদ | 
সাকাসিও চিপ 

তন্ময়ত্ব | 

সঙ্গীতের গাদপৃরণ ব্যপদেশে জয়দেবের চিত্ত বড়ই 

আন্দোলিত হইয়া উঠিল। জয়দেব কেবলই ভাবেন; কেবলই 

ভাকেন,_“দয়াময়। যদি এসেছিলে, আমায় কেন দেখা 

দিলে ন!!” 
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তাবেন, ডাকেন) আর অশ্রজলে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত 

হয়। এক একবার অন্থশোচন! আসে। এক একবার হতাশ 

₹ইয়] পড়েন | এক একবার আশায় বুক বাধিয়। বলেন,_“তুমি 

পাপিত্রাতভা! পাপী আমি;_আমার মুক্তির উপায় তুমি না 

বিধান কৰিলে, তোমার পাপিত্রীত৷ নামের সার্থকতা থাকিবে 

কেন? তাই ভরসা-_ তোমার চরণে অবশ্যই স্থান পাইব।” 

এক একবার উচ্চ-কণ্ে ভাকেন,_প্দয়াময়! পতিত অধম 

আমি; আমায় আশ্রয় দেও।” 

শয়নে আকুল-ব্যাকুলি, স্বপনে আফ্ুলি-ব্যাকুলি। সঙ্গীতে 

আকুলি-ব্যাকুলি,_জয়দেবের প্রাণ সদাই আকুলি-ব্যাকুলিপুর্ণ। 

তিনি কখনও দেখিতেছেন,__'এ যেন ঠাকুর শ্যামসুন্দর- 

বেশে তাহার হদয়-মন্দিরে আসিয়া আসন-পরিগ্রহ করিতেছেন ।' 

আবার কখনও দেখিতেছেন-_“যথাযে।গ্য সন্ধর্ধনা না করিতে 

পারায় ঠাকুর অন্তদ্ধান হইতেছেন। অমনি অশ্রুঞলে তাহার 

. বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে । 

কখনও মনে করিতেছেন,--“তিনি রাধাশ্যামের যুগলরূপ 

দর্শন করিতেছিলেন। সহস। রাধার কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া শ্যান্ 

কুপ্তাত্তরে চলিয়া গেলেন) আর শীমতী শ্রীরাধ! ব্যাকুল অন্তরে 

সহচবীনণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,_'সথি! আমি চরণে কি 

অপরাধ করিয়াছি যে, শ্যাম আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ?? 

এই চিত্র যেই মানস-পটে অগ্ষিত হইল, জয়দেব কাদিতে 
কাদিতে ডাঁকলেন,_“নাথ ! আমি চরণে কি অপরাধ করিয়াছি 

যে, আমায় দেখা ন। দিয। চলিয়া গেলেন 1” কখনও ব। আপনিই 

রাধার ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। গাহিতেছেন)_- 
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'পশ্যতি দিশি রহসি তবস্তমূ। ত্বদধর মধুরমধুনি পিবস্তমৃ। 

নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে॥?, 

'হেহরি! হে নাথ! তোমার রাধ! অবসন্র-তাবে কুগ্জগৃহে 

অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন, 

সেই দিকেই দেখিতেছেন,_তুমি আসিয়া তাহার অধর-বুধা 

গান করিতেছ।? 

গাহিতে গাহিতে কহিতেছেন,_ 

“অঙ্গেষাতরণং করোতি বহুশঃপত্রেহপি সঞ্চারিণি- 

প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতন্্ুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি। 

ইত্যাকল্পবিকর্পতন্নরচনা সঙ্কল্পলীলাশতব্যসক্তাপি 

বিনা ত্বয়] বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥? 

“তিনি পুনঃপুনঃঅঙ্গে আভরণ ধারণ করিতেছেন। পত্রপন- 

শবে চমকিয়! উঠিতেছেন। শ্যাম আসিতেছেন মনে করিয়া 

শয্যা-রচনা করিতেছেন? দীর্ঘকাল হইতে তাহার চিন্তার 

অতিনিবিষ্ট আছেন। কিন্তু নাথ! এবিধ বেশ-বিন্যাসে 

তোমার উপস্থিত-সম্ভাবনা-সিদ্ধান্তে শয্যারচনাঘ় তোমার 

অনুধ্যানে থাকিয়াও শ্রীমতী তোমার বিহনে যামিনী অতিবাহিভ 

করিতে সমর্থ হইতেছেন না।” 

কথনও কীদ্দিতেছেন। কখনও হাসিতেছেন। কখনও অভিমান 

প্রকাশ করিতেছেন। তখন মনে হইতেছে।_না না হরি! 

আর তোমাকে ডাকিব না; আর তোমাকে চাহিব ন1।? 

কিন্তু অধিকক্ষণ সে সঙ্কর স্থির রাখিতে পারিতেছেন না।, 

আবার ছাকিতেছেন। “দয়াময়! পাপী বলিয়া পরিত্যাগ 

করিও না তুমি পাপি-ত্রাতা ;_-তাই আমি তোমার শরণাপন্ন 
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হইয়াছি। তুমি করুণার সাগর। আমিকি কণামাত্র করুণ' 
লাভ করিতে গারিব না? দয়াময়! একবার ফিরিয়া চাও ।” 

দিবারাত্রি জয়দেবের আকুল আহ্বান। শয়নে-স্বপনে 

লদাই তাহার সেই ব্যাকুলতা। তিনি জাগিয়া ভাকেন,_- 

“কোথার হবি! কোথা দয়াময়!” তান নিদ্রিতাবস্থায় 

স্বপ্র-ঘোরে ভাকেন,কোথায় হবি! কোথা দয়াময় !”? 

প্র ঈ 

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 

--১7$৫৯৯৭ 

পলায়নে। 

জয়দেব আবার পিতামাতার কথ ভুপিয়৷ গেলেন। জয়দেব 

পুনরায় স্বদেশ-প্রত্যাগমনের আবশ্যকতা বিস্বাত হইলেন। 

এখন শ্রীহারর শ্রীচরণ ভিন্ন উহার চিত্তে অন্ত কোনও চিন্তাই 

স্বান-লাত করিল না। | 

জয়দেবের ঘখন এই ভাব, রাজ জয়সিংহের চিত্ত তথন 

উাহার পিতামাতার চিন্তায় দারুণ আন্দোলিত। জয়দেবের 

পিতামাতাকে তিনি যে মিথিলায় বন্দী করেন, এখন তজ্জন্ত 

তাহার মনে দারুণ অনুশোচনা] উপস্থিত লইতে লাগিল। 

মিথিল। পরিত্যাগ করিয়া! রাজ জয়সিংহ নিরাপদ্ব-স্থানে 

উপনীত হইলেন। একে একে তাহার সমভিব্যাহারী সকলেই 

সেখানে উপস্থিত হইল । 
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কিন্ত সে সঙ্গে শোতাকে দেখিতে পাইলেন না। সকল 

ঘানবাহন-শিবিকা উপস্থিত হইল; কিন্তু যে শিবিকায় শোতা 

আসিতেছিল, সে শিবিকা আসিঘা] পৌছিল ন| সে শিবিকার 
কি হইল,শিবিকা কোথায় গেল. কেহই স্থির করিতে পারিল 

না। রাজ! জয়সিংহ শিবিকার অনুসন্ধানের জন্য কয়েক জন 

দৈনিক পুরুষকে মিথিলার পথে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু যতদুর 

অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ততদূর অগ্রসর হইয়া, সন্ধান লইয়া, 

ভাহারাও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আধিল। ফলে, 

শোভার কেহই কোন'ও সংবাদ আনিতে গারিল না 

শোভার কি হইল?- শোভা কোথায় গেল1- রাজা 

জয়সিংহের চিত্ত শোভার চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল। শোতা 

ঠাহার একমাত্র কন্ঠ।; শোভা তাহার নয়নমূণি; শোতার 

জন্যই তাহার বাজ্য ও তরবর্য-্পহ'। শোতার ছবিয্যৎ 

ভ'বিয়াই তিনি নবদ্বীপ|ধিপতির নিকট আশ্ম-সমর্পণ করেন নাই। 

যাহাধ জগ্ঠ তাহার সংসার-বন্ধন, সে শোভা কোথায় গেল? 

তাহার মনে হইতে লাগিন,_কেনই বা নবদাপাধিপতির 

গতিত বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলাম! কেনই বা নবদীপাধি- 

“তর গ্রান্ত(বে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়ছিলাম! কেনই বা 

'শরাহ যাত্রিগণকে বন্দী করিঘা রাখিয়।ছিলান ! আর কেনই 

৭ ব্রাহ্মণ-ব্রন্ণীর ক!ভর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করি নাই 1)" অভীত- 

সহ মনোমানয য্ই জাগিরা উঠিতে লাগিল. ততই তিনি 

এনুশোচনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার মনে 
£ইল,--'নকলই কর্খের ফল! তিনি যেমন অগরের মনে বেদনা 
য়াছেন, তাহাকেও ভদ্রপ বেদনা অনুভব করিতে হইতেছে 
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সকলেরই বিশ্বাস হইল;।-'পলায়নের সময় বিপক্ষ-সৈন্তদল 

নিশ্চয়ই শোতার শিবিক] আক্রমণ করিয়া থাকিবে ।১ তৎসম্ব্ধে 

নান। সংশয়-প্রশ্ন উঠিল বটে? কিন্তু সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা 

হইল,__“শক্র-হন্তে শোভার বন্দী হওয়াই সম্ভবপর |” 

রাণী যখন শুনিলেন'- শোভার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে 

না; তাগর শোকের পত্রিসীমা! রহিল না। অনেকক্ষণ পধ্য্ত 

তিনি আশায় বুক বাধিয়া রাখিলেন; কিন্তু যখন সকল আশার 

অবসান হইল? সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিয়! যখন শোতার কোনই 

সংবাদ দিতে পারিল ন।; রাণীর তখন শোকাবেগ উথলিয়া 

উঠিল। তিনি ফুকারিয়৷ কাদিতে লাগিলেন; কাদিতে কাদিতে 

কহিতে লাগিলেন।_-«“ইহার অপেক্ষা আমাদের বন্দী হওয়। 

সহত্র-গণে শ্রেয়ঃ ছিল।” তখন তাহার মনে পড়িল, ব্রাক্ষণ- 

্রাঙ্গণীর অভিসম্পাতের কথা । তাহাদের তণ্তশ্বাসে যে অনিষ্টের 

আশঙ্কা! করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্ঘটিত হইল বলিয়। বুঝিতে 
পারিলেন। তখন রাজ্জী কাশীনরেশের আশ্রয়-গ্রহণেও আপত্তি 

জানাইতে লাগিলেন। কহিলেন,_“আর কেন? কিসের জন্য? 

রাজ্যৈশখবর্য্যে আর কি প্রয়োজন? যাহার জন্য রাজৈশবর্য্যের 

উদ্ধার-সাধন কামনা, তাহাকেই যখন হারাইলাম, তখন আর 

অন্যের আশ্রয়গ্রাথথী হওয়ার/কি আবশ্তক ?” 

রাণীর শোকে রাজার শোকাবেগ উলিয়। উঠিল। অনেক 

কষ্টে তিনি ধৈর্যধারণ করিলেন। সে অবস্থায় তিনি যদি 

বিচলিত হইয়া পড়েন, তাহ! হইলে সেই পথেই বিপক্ষদলের 

হস্তে ভাহাদ্দিগকে বন্দী হইতে হয়। সুতরাং তিনি রাণীকে 

এবোধনপ্রদান-উদ্দেশ্যে কথিলেন।)--“সকলই সতা। কিন্তু এ 
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শবস্থায় শত্রহস্তে বন্দী হওয়া! অপেক্ষা অপমানের বিষয় কিছুই 
নাই। যদি আমরা আর রাজ্যৈশ্বধ্যের অতিলাধী না-ও হই.: 

কশীধামে গমন করিয়। বিশ্বেশখরের সেবায় দ্রিনাতিপাত করিব, 

ভাহাই কি শ্রেয়ঃ নহে? শোতার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক 

পাঠাইতেছি। যদি তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যাঁয়, যেরূপেই 

হউক, তাহার উদ্ধার-সাধন করিব। তুমি ধেধ্যধারণ ক 

বপদের সময় এরূপ উতলা হইলে সর্বপ্রকার অনিষ্টের 

সম্তাবনা | 

শোতাঁর অন্ুপন্ধ।ন কর] যাইবে শুনিয়া, রাঁজ্জী কহিলেন,_- 

'শোভাকে কি আর পাওয়া যাইবে! ব্রাহ্গণ-ব্রাঙ্গণীর অভি- 

সম্পত কি কখনও ব্যর্থ হয় ?” 

রাজ কহিশেন,-“আমি ত্রান্গণ-ব্রাঙ্গণীর তুষ্টি-সম্পাদনে 

চেষ্টা পাইব। তাহাদের পুত্রকে কাশীধাম হইতে খজিয়৷ বাহির 
করিণ | তাহা হইলে, তাহাদের আশীর্বাদে, নিশ্চয়ই আমাদের 

শোতাকে পুনঃগ্রাপ্ত হইব । তুমি উতলা হইও নাঁ। কাশীপামে 

পৌছিলেই সকল ব্যবস্থা-বন্দৌবস্ত করিতে পারিব।” 

রাজ্জীকে প্রবোধ দিয়া, আপনার মনকে'ও প্রবোধ দিয়া, 

রাজা জয়সংহ কাশীধাম অভিথুখে অগ্রসর হইলেন। তন, 

ঠাহর! শোভার আর কোনও সন্ধন লইতে সমর্থ হইলেন নং. 

রাজা জয়সিংহ মনে মনে স্থির করিলেন।-কাশীধামে পৌছিয়,, 

কাণী-নরেশের সহিত পরামর্শ করিরা, শোতার ন্কুপন্ধানে 

জন্য যে ব্যবস্থা বিহিত করিতে হয়, তাহাই করা ঘ|ইবে।' 

পাতা 

ক 

১৩. 



্রয়ন্ত্রংশ পরিচ্ছেদ । 
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বারাণসী-ধামে। 

শোভার কি হইল ?-শ্োতা কোথায় গেল? 

রাঁজা ও রাণী উভয়েই শোভার চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। 

শোভার অনুসন্ধানের জন্য তাহারা নানারপ ব্যবস্থা-বন্দো বন্ত 

করিবার চেষ্টা পাইতে নাগিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্র সে 

চেষটায়ও বিদ্ব উপস্থিত করিল। ৬কাশীধামে উপস্থিত হইয়া, 

শোভার অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন কি, তাহাদের পশ্চাং 

গশ্চাৎ নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাঞ্জ 

লক্ষমণসেন সসৈন্ঠে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এখন 

তাহার সৈন্দল আসিয়া কাশীর রাজধানী আক্রমণ করিল! 

শোভার সন্ধান আর কোথায় লইবেন! পুনরায় আত্মরক্ষার 

জন্য তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। | 

নবদবীপাধিপতি মহারাজ লক্ষমণ-সেন সেই দুরদেশে দুর্গম পথে 
সৈন্য-চালনা করিয়া! আসিবেন, কাশীনরেশের মনে এ চিন্তার 

আদে উদয় হয় নাই। রাজা জয়সিংহকে আশ্রয় দান করিয়। 
তিনি ১) প্রমাদ গণিলেন। শক্র-সৈন্ঠকে বাধা দেওয়া! কোন- 

ক্রমেই সুষ্থরূপর নহে। বাধা দিতে গিয়া! অকারণ লোকক্ষ 

হইবে। জয়ের আশ] আদৌ নাই। কাশীনরেশ মনে মনে 
ইহাই বুঝিতে পারিলেন। 
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যুদ্ধ আর হইল না। দত পাঠাইয় কাশীনরেশ নবদ্বীপাধি- 
পতির নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। বিনা- 
যুদ্ধে কাশীরাঞ্য নবদ্বীপাধিপতির করায়ত্ত হইল। দুর উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে বঙেশ্বরের বিজয়-পতাক। উড্ডীঁন হইল। 

লোকক্ষয়ের আশঙ্কায় ধর্মপ্রাণ নৃূপতি আত্ম-সমর্পণ করিলেন 

বঝিয়া, নবদ্বীপাধিপতির আনন্দের আর অবধি রহিল ন]। 

বিন।সর্তে কাশীনবরেশ আত্ম-সমর্পণ করায়, রাজচক্রবর্তী লক্ষ্ণ- 

সেন তাহাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলেন। 

আনন্দ-প্রকাশে নবদ্বীপাধিপত্তি কহিলেন)--“বৃথা লোক- 

লয় না করিয়া আপনি যে আম্ম-সমর্পণ করিলেন, ইহাতে আমি 

বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনিই ৬কাঁশীধামের সিংহাসনে 

বসিবার উপযুক্ত পাত্র। ম্থুতরাং আপনার প্রতাপ যাহাতে 

মক্ষুপ্ন থাকে, এখন হইতে আমারও স্বতঃপরতঃ সেই চেষ্টা 

রহিল। যে নৃপতি আপনার সামর্থ্যাসামর্যের পরিমাণ 

বুঝিয়। কার্য করিতে পারেন, অকারণ প্রজার প্রাণনাশে যিনি 

কুঠাবোধ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ নূপতি । এ পুণ্যস্থানের আধি- 

পতা আপন।তেই শোভা পায়। আপনার রাজ্য আঙ্জি 

বদিও আমার অধিকারভূক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমি এ রাজ 

সাধিপত্য রাখিতে ইচ্ছা! করি না। রাজ্য আপনারই বহিল। 

আপনাকে আমি যেউদ্বেগ দিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ 

লইবেন ন1।” | 

কাশীনরেশ মনে মনে কহিলেন,_“এত উদারতা না 

থাকিলে আপনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাশ 

করিবেন কি প্রকারে! বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করি +- 
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বি 
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তিনি আপনাকে চির-আযুম্মান করুন।” প্রকাশ্রে কহিলেন,_ 

"আপনি এ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং এ রাজ্য 
আপনারই রহিল। তবে যদ্দি আমাকে আপনার প্রতিনিধির 

'যাগ্য ব্যক্তি বণ্িয়া মনে করেন, আপনার প্রাধান্ত যান 

ফারিয়া আমি কপ্পীরাজ্যের প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে 

শ্রস্তত রহিলাম |? 

লক্ণ-সেন।_-“আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। 
আম পূর্বেও আপনার এইরূপ সহৃদয়তারই পরিচয় পাইয়া 
ছলাম। কিন্তু সহসা আপনি কেন জরসিংহের পক্ষ অবলম্বন 

*রেন, তাহ! আমি বুঝিতে পারি নাই।” 

কাশীনরেশ।--“জয়সিংহ আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। 
আপনি ধর্মঘ্বেধী হইয়াছেন, যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছেন, 

[ঠন্দুর ধর্মকর্ম বিদ্ব উৎপাদন করিতেছেন,জয়সিংহ আমায় 

এইরূপ বুঝাইয়াছিল।” | 

লক্ষমণ-সেন।_-“কেন আপনার মনে সে ধারণ। জন্মিল ?” 

কাশীনরেশ ।__“আমার কতকগুলি প্রজা! পুরুষোত্তম-তীর্থ- 
দশনে গমন করিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে আটক করিয়! 

ব্াখিয়াছেন। তাহাতে তাহাদের ধর্মকর্মে বাধা পড়িয়াছে। 

বাজ জয়সিংহ সেই সকল প্রজার নামধাম পর্য্যস্ত আমাকে 

প্রদান করিয়াছিল । তাহারা আজিও ম্বদেশে ফিরিয়া আসিতে 

শারে নাই” 

লক্ষমণ-সেন।-_“স্বার্থ-মাধনোদেশ্তে রাজা জয়সিংহ এতদুর 

মধ্য রটনা করিবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই' 

আমারই কতকগুলি প্রজাঙ্কক রাজা জয়সিংহ আটক করিয়া 
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রাখিয়াছিলেম। সেই সকল প্রজ। ৬কাশীধাযে আসিতেছিল। 

তাহাদের উদ্ধারের জন্যই আমার মিথিলা-অভিযান 1? 

কাশীনরেশ।--“আমার প্রজার্দিগকেও কি তবে জয়সিংহ 

টক করিয়া রাখিয়াছে ?” 

লক্মণ-সেন।--“সে বিষয় আমি সঠিক বলিতে পারি না। 

*বে পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যান্ত্ত কতকগুলি যাত্রী নবদ্বীপে 

এখন নজরবন্দী হইয়া আছে বটে! বুদ্ধের সময় তাহাদিগকে 

'নথিলার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়া সমীচীন নহে বলিয়াই 

মি সেই সকল যাত্রীকে নবন্বীগে রাখিতে আদেশ দিয়াছি। 

সত্রীদিগের ধর্মকর্শে কদাচ বিপ্ন উত্পাদন করা হয় নাই।” 

কাশীনরেশ ।_-“বুবিয়াছি। দুষ্ট আমার সহিত প্রধঞ্চন! 

করিয়াছে । আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয়-দান রাজধর্্ম বলিয়াই 

"মি রাজা জয়সিংহকে আশ্রয় দিয়|ছি। মনে করিয়াছিলাম, 

..আত্মপ্রণ বিসজ্জন দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু 

নখন বুঝিলাম, গে শ্রামার প্রবঞ্চিত করিয়াছে তন আর 

তাহার পতি আমার মমত। হয় না।” 

লক্মণ-সেন -“রাজ। জয়সিংহ এখন কোথায় আছেন? 

শাজা জয়সিংহকে বন্দী করিয়! নবদ্ধীপে লইয়! যাইব,_-এই 

প্রতিজ্ঞায় যে আমি মাবদ্ধ হইয়াছি।” 

কাশীনরেশ “আপনার সে প্রতিজ্ঞা আপনা-আপন্গি 
প্রতিপালিত হইবে। রাজ জয়সিংহকে আমি অবিপন্ধে 

আপনার নিকট আনাইয়া দিতেছি । ভগবান আমায় যাদ সুমি 

ন৷ দিতেন, আমি যদি আত্মসমর্পণ না করিতাম) তাহা 

হইলে রাজা জয়সিংহকে খুঁজিয়া পাওয়। আপনার পক্ষে বড়ই 
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ছফর হইত। আপনার ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতিজঞ। 
ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বোধ হয়, তজ্জন্যই আমাদের 
এইরূপ মিব্রভাবে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইল।” 

ইহার পর রাজ! জয়সিংহকে নবদ্বীপাধিপতির হস্তে সমর্পণ- 

সংক্রান্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। রাজা জয়সিংহকে নবদ্বীপাধি- 

পতির হস্তে সমর্পণের পৃর্ব্বে কাশীনরেশ একটা প্রার্থন৷ জানাই- 

লেন। সে প্রার্থনা,--জয়সিংহের প্রাণভিক্ষা-সংক্রান্ত। কাশী- 

নরেশ কহিলেন, _“রাঞ্জা জয়সিংহকে আমি আশ্রয় দিয়া- 

ছিলাম। আমি আশ্রঘ্-দানে অক্ষম হওয়ায় আপনার হস্তে 

সেই ভার অর্পণ করিতেছি । আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য, শত 

ক্রটি উপেক্ষা! করিয়াও), আগনি জয়সিংহকে রক্ষা করিবেন। 

জয়সিংহের প্রাণ-তিক্ষাই-আপনার নিকট আমার একমাত্র 

প্রার্থনা। আমি কাশীধামের আধিপত্য চাহি না? যদি 

আবশ্তক বোধ করেনঃ বিনিময়ে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ 

করিতে পারেন; কিন্তু জয়সিংহকে প্রাণে মারিবেন না! 

শ[পনার বিশাল রাজ্যের কত স্থানে কত দপুযু-তস্কর হিংঅজন্ত 

'াশ্রয় পাইয়া আছে। মনে করিবেন,_রাজা জয়সিংহ 

তাহারদেরই একছজন। আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া 

জয়সিংহকে রক্ষ। করিতে পারিলাম না; তাই আপনার নিকট 

অয়সিংহের প্রাণ-তিক্ষ। করিতেছি। আপনার নিকট আমার 

এখন একমাত্র প্রার্থনা,জয়সিংহকে প্রাণে ন। মারিয়া আমারও 

 প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সহায়ত! করুন; সঙ্গে সঙ্গে আপনারও প্রতিজ্ঞা 

রক্ষিত হউক 1”) 

রাজ! লক্ষণ-সেন মনে মনে কহিলেন।--“এইরূপ সহদয়তা- 
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প্রভাবেই আপনি পুণ্যধ!মের অধীশ্বর হইয়াছেন” প্রকাশ্ঠে 

কহিলেন,_“আপনাকে অধিক বলিতে হইবে ন।। আমার 

রাজনীতির মূল স্থত্র-_শাস্তি-সংস্থাপন ; দণ্-দান নহে। আমি 
যথাযোগ্য সঘর্ধনার সহিতই রাজ1 জয়সিংহকে গ্রহণ করিব ।” 

নবদ্বীপাধিপতির বাক্যে কাশীনরেশের আনন্দের অবধি 

রহিল না। আত্ম-সমর্পণ করিয়া! তিনি যে স্ুবিবেচনার কাধ্যই 

করিয়াছেন, এখন তিনি তাহ বেশ বুঝিতে পারিলেন। রাজা 

জয়সিংহের পরামর্শে পরিচালিত হইলে যে বিষম বিপদ ঘটিত, 

তাহাও তাহার উপলব্ধি হইল। 

রাজ। জয়সিংহ আত্ম-সমর্পণ করিতে সম্মত ছিলেন ন1। 

তিনি পুনঃপুনঃ কাশীনরেশকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিয়। 
মাসিতেছিলেন। এমন কি? কাশীনরেশের কতকগুলি সম্তকে 

পথ্যন্ত তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সকল 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। দূরদর্শী কাশীনরেশ আত্ম-সমর্পণ করার 
ঠাহার সকল আশাই ফুরাইল। প্রথমে তিনি লুকাইয়। 

থাকিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল 

না। ন্গরাক্রমণের তৃতীয় দিবসে রাজা জয়সিংহ নবদ্বীপা ধি- 

গতির হস্তে সমর্পিত হইলেন। 

বঙ্গ, বিহার, উড়িষয, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ,_অর্ধ-তারত- 

বর্ষ, _-এখন নবঘীপাধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিল। কাশী- 

নরেশ-_নবদ্বীপাধিপতির মিব্ররাজ-মধ্যে গণ্য হইলেন। ভারত- 

বর্ষে রাজচক্রবত্তা লক্ণ-সেনের প্রতিদ্বন্বিতাচরণে সমর্থ 

দ্বিতীয় নৃূপতি তখন আর কেহই রহিলেন না। 
ক ঈঁ 

হী 
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জয়সিংহের পরিণাম | 

রাজা জয়সিংহ নিতান্ত অনিচ্ছায় মহারাজ লক্ষণ-সেনের 

নিকট বশ্যত| শীকার করিলেন। বশ্যতা স্বীকার না করিলে 

তখন আর উপায়াস্তর ছিল না; কাজেই তাহাকে বশ্তা 

স্বাকার করিতে হইল । 

বশ্যতা-স্বীকারের পুর্বে রাজা জয়সিংহের চিত্ত নান! 

দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন তাহা 

উপার়াত্তর নাই, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তি 

বে দুর্বাবহাৰ করিয়াছেন, মহারাজ লঙ্গীণসেন যদি তাহাও 

উচিত দ্রগ্ুবিধান করেন, তাহ হইলে তাহার পরিণাম পি 

ঘটিবে? তাই তাহার এক একথার মনে হইতেছিল,'আত্ম- 

হত্যার কল অপমানের অবসান করিবেন ।? কিন্তু কাশীনরেশ 

তাহার সে সক্ধরে অন্তরার হন। রাজা জয়সিংহের প্রতি 

স্দদা দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাকে অনেক করিয়া বুধাইয়া, তিনি 
নবদ্ীপাধিপতির সন্নিকটে লইয়া আসেন। 

এখন নবদীপাধিপতির সমক্ষে উপনীত হইয়া, বাঙ্গা জয়- 

সিংহের অনুশোচনা অধিকতর বৃদ্ধি গাইল। মহারাজ লক্গণ- 

সেন যদি তাহাকে শক্রভাবে গ্রহণ করিতেন, যদি তাহার 
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প্রতি কঠোর দ দণ্ডের বিধান উরিতেন, তাহা হইলে তাহার সে 

শন্ুশোচনা হইত না। কিন্তু রাজা লক্ষণ-সেন মহা-সমাদবে 

ঠাহাকে গ্রহণ করিলেন। মিত্রের স্যায় তাহার প্রতি সদ্বযবছার 

করিতে লাগিলেন। তাহার দুঃখে ছুঃখ প্রকাশ করিলেন। 

শোভার সংবাদ না পাওয়ায়, রাজা লক্ষষণ-সেনও চিন্তান্বিত 

৮ইলেন। শক্রর নিকট এরূপ সন্বাবহার বাজ! জর়সিংহ ভ্রমেও 

শশা করেন নাই। 

“মহারাঙ্জ লক্ষণ-সেন_ এত উদার, এত মহান! এই 

দেব্চরিত্র মহাআ্ার বিরুদ্ধে আমি অন্ত্রধারণ করিয়াছিলাম! 

ধিক-আমায়!? এবছিধ চিন্তায় রাজা জয়সিংহের চিত্তে, 

(ঘন এককালে শত-ধশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। মহারাজ 

লগ্মণ-সেনের সদ্ধবহারে তিনি এতই বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন যে, 

এনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোনও বাকাক্ষর্ভি হইল না। 

রাজা জয়সিংহ'লজ্জিত হইয়াছেন মনে করিয়া, মহারাজ 

লঙ্মণসেন কহিলেন, “আপনার সঙ্কুচিত হইবার কোনও 

কারণ নাই। ঘটনাচক্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য অন্ধু- 

শোচনা বথা। আপনি পূর্বেও যেমন আমার মিত্ররাজ-মধ্যে 

পরিগণিত ছিলেন, ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবেন।  মানীর মান 

ধববকরা--আম।র অভিযানের উদ্দেশ্য নহে।” 

রাজ। জয়সিংহের নেত্রে বাম্পসঞ্চর হইল। তিনি বা্প- 
গদগর্দ কঠে কহিলেন,-“এত মহান্_-এত উদার না হইলে 

এই বিপুল সাম্রাজ্য আজ আপনার করতলগত হইবে কেন? 
'কন্তু মহারাজ! আর আমার রাজোশ্বধ্যে প্রয়ো্ন নাই। 

যাহার মুখ চাহিয়া আমি মিথিলার আধিপত্য-রক্ষায় প্রযত্ূপর 



১৫৪ কা 
৮ *:০ ০ ৯৩৪৯ ০ উস িসিরটি ৫৯৫৯-৫৬-৫৯ 4 ৯৫ লাস্ট তত তিনি জিত চি 

ছিলাম, দেই যখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া রি আ 

আমার রাজ্য্বর্ষ্ে কি প্রয়োজন? যদি আমার প্রতি সতাই 

আপনি অন্বগ্রহ-পরায়ণ হইয়া থাকেন, কোনও দ্েবস্থানে 

আমায় আশ্রয়-দান করুন। তাহা! হইলে জীবনের শেষ মুহূত্ 

আমর! পতিপত্বীতে দেব-সেবায় অতিবাহিত করিতে পারি! 

তন্দার! কৃতপাপের কতকট! প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারিবে । 

মহারাজ লঙ্গণ-সেন সাম্তবনা-দান করিয়া কহিলেন, 

“আপনার কন্যার জন্য আম!রও মন অস্থির আছে। শোতার 

অনুসন্ধানের জন্ত আমি যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিব। গুনিয়াছি, 

বীরসিংহের সহিত শোভার বিবাহ দিবার আপন।র ইচ্ছ! ছিল। 

এ সংবাদ আমি যাদদি পূর্বে জানিতে পারিতাম 1? 
জয়সিংহ।_-“বীরমিংহকে কতকট] সেই উদ্দেশ্যই আজি 

আটক করিয়! রাখিয়াছিলায। মনে করিয়াছিলাম, বীরসিংহের 
পিতা সংগ্রথযসিংহ যখন মিথিলা আক্রমণে অগ্রসর হইবেন, 

তখন তাহার হস্তে বীরসিংহের সহিত শোতাকে অর্পণ করিয়া 

সম্বন্ধ-সত্রে আবদ্ধ হইব। হায় অদৃষ্ট 1”? 
রাজ! জয়সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। শিরে করাঘ[ত 

করিলেন। মহারাজ লক্ষ্ণ-সেন জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“বীরসিংহ 

তবে কোথায় গেল?” 

জয়সিংহ।__বীরসিংহ কোথায় গেল, কিছুই আমি বলিতে 

পারি ন]।? 

মহারাঙ্জ লক্গমণ-সেন মনে মনে কহিলেন,-“তবে কি 

বীরসিংহ জীবিত ! যদ্দি বীরসিংহ জীবিত থাকে, সে কোথায়?” 

প্রকাশ্যে কহিলেন।--“আমি পুরস্কার ঘোষণ। করিয়াছি। 
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ছাপ কেহ বীরসিংহের সন্ধান (বলিয়া দিতে? গ1রে, রি তাহা 

তাহার আশানুরূপ পুরস্কার দিব। আজ আমি ইহাঁও ঘোষণা 

করিতেছি,যদ্দি কেহ শোতভার সন্ধান বলিয়। দিতে পারে 

আমি তাহাকে তাহার আশার অধিক পুরস্কার দিব।” 

,. জয়সিংহ হতাঁশ-হৃদয়ে কহিলেন,_-“আর কি শোতাকে 

ক্রিয়া পাইব ?” 

মহারাঁজ সান্তবন! দিয় কহিলেন,_-“যাহাতে শোতার সন্ধান 

প]ওয়| যায়, তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।” 

এই বলিয়া, রাজা জয়সিংহকে সাস্তবনা-দান করিয়া, তাহাকে 

নবদ্বীপে লইয়া! যাইবার জন্য মহারাজ লক্গণ-সেন বাবস্তা- 

বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। 

এলি 
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শোভা কি করিল? 

শোভার ও বারসিংহের সন্ধানে নানারূপ চেষ্টা চলিতে 

ল/গিল, নানাদ্িকে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু কোনই কপ 

ফলিল না। তাহার জীবিত কি মৃত-__তদ্বিযয়েও সংশয়ের 

অবধি রহিল না। 

রাঙা জয়সিংহ যে রাত্রিতে মিথিল! পরিত্যাগ করেন, বীর- 

সিংহ সেদিন যেসমরক্ষেত্রে শয্য!শায়ী হইয়াছিলেন, সে সংবাদ 

কেহই অবগত ছিলেন না। মিথিলা-পরিত্যাগের সময় শোতা 
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শিবিকায় আরোহণ করিয়/ছিলেন,_ এই মাত্র সকলে দেখিয়া, 

ছিল; কিন্তু পথিমধ্যে কি হইল, শিবিকা কোথায় গেল, কেহই 

আর তাহ] জানিতে পারেন নাই। 

বীরসিংহকে রণসাজে পঙ্ষিত করিয়া, বীরসিংহকে রণক্ষে৫ে 

গাঠাইয়া দিয়া) শোভা পিতামাতার মনঃগ্রবোধের জন্য 

তাহাদের সঙ্গে শিবিকার আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন 

শিবিকার বাহকদিগের প্রতি তাহার অগ্তরূপ আদেশ ছিল 

তাহারই কৌশলে শিবিকা সঙ্গত্রষ্ট হইয়। গড়িয়াছিল। 

পিতামাতার সঙ্গ পরিষ্ঠাগ করিয়া শোভা শিবিক] হইতে 

অবতরণ করেন। অতিনন্ বেশে সঙ্জিত হন) অশ্বারোহাও 

অক্ষ্যে বীরমিংহের অনুসরণ করেন। সংগ্রামসিংহের অস্ত্রাঘাতে 

বীরসিংহ ঘখন রক্তা্তদ্বেহে রণক্ষেত্রে ধূলিশয্যায় আশ্রয় লন,-- 
শোভা তাহার গুশ্বার জন্য ব্যাকুল হইয়া! পড়েন। 

কিন্ত সে অবস্থায় একাকিনী তিনি কি করিতে পাবেন: 

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শোভা সেই রক্তান্ত-দেহ বীরসিংহেঃ 

পারে উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ একটৃষ্টে তাহার মুখে 

পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন।_বীরসিংহ অজ্ঞ 
অটৈতন্ত ; কিন্তু তখনও তাহার প্রাণবাযুর অবমান হয় নাই, 
চন্দ্রালোকে সকলই স্পষ্ট প্রত্যক্গীভৃত হইতে লাগিল! উভঃ 

পক্ষের সৈন্তদল দুরে কে কোথায় চলিয়া গেল। বারি, 

যে অশের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হই 

রিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহার অশ্ব উর্দাশ্বীসে পলায়ন করিল । সেখানে 

আর মনুষ্ঘ মাত্র ছিল না। শোতা একাকী বীরমিংহকে 

সা্ডলয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; মনে, 
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করিলেন, “প্রভাতে যদি কোনও লোকজন সেদিকে দেখিতে 

গান, বীরসিংহের প্রাণ-রক্ষার জন্য তাহার সহায়ত] গ্রহণ 

করিবেন । 

তখন নানা চিন্তাতরঙ্গে তাহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে 
লগিল। শেভ একবার ভাবিলেন,_“বীরসিংহ আমার 

কে? বীরসিংহের জন্য কেন আমি এই বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ 

স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইলাম ! কেনই বা আমি পিতামাতার 

সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম!” সেযেন অন্যমনস্ক হইয়া তাবিতে- 

'ছলেন। তাই পরক্ষণে আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হইয়। 

কহিলেন।-“এ কি! আমি একি বলিতেছি! বীরসিংহ যে 

মার সর্বস্ব 1? মনে পড়িল,_বীরসিংহের সহিত তাহার 

'ববাহ-প্রস্তাব! মনে পড়িল,বীরসিংহের সহিত বিবাহ 

পিষয়ে তাহার পিতামাতার এঁকাস্তিক আগ্রহ! মনে পড়িল, 

মনে মনে বীরসিংহকে পতিত্বে বরণ! মনে পড়িল,_বীরমিংহের 

তেজপ্বিতা প্রভৃতির ব্ষিয়! সর্বশেষে মনে গড়িল,_ তীাহারই 

অনুরোধ-রক্ষার জন্য বীরসিংহের রণক্ষেত্রে আগমন । বীর- 

সিংহের মুখের পানে একাগ্রচিত্তে চাহিয়া শোতভ1 আপন মনে 

কহিতে লাগিলেন,_-“এই প্রস্ুট কুলুম যদি বৃত্তচাত হয়, 
ঘযিই সে পাপের ভাগী। আমি কেন ইহাকে রণসজে সজ্দিত 
করিয়। এই সন্কট যুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলাম ! 
এখন যদি আমি ইহার প্রাণরক্ষার জন্ত চেষ্টা না৷ করি, নরকেও 

যে আমার স্থান হইবে না!” শোভার মনে হইল, তিনি যাহা 

করিয়াছেন, যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই প্রশস্ত। মনে 
মনে কহিলেন)_-“যাহ! করিয়া বসিয়াছিঃতাহার আর উপায়াস্তর 

১৪ 



১৫৮ লক্ষমণ-সেন। 
মাসির পরই তি উস এটি লস ও. এ ২ ৬ এসব 

নাই! ঘে পথে অগ্রসর হইয়াছি সে পথ হইতে । কিছুতেই 

প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। হার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, 

উহাকে কিসে বাচাইতে পারি, ভগবান !-তুমি তাহার 
উপায় করিয়। দেও ।” 

শোভা উর্দনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া চন্দ্রদেবাকে 

ডাকিয়া কহিলেন,--“হে সুধাকর! তুমি সুধার আকর. 

একবিন্দু স্বধাদানে রণাহত বীরসিংহের প্রাণরক্ষা কর।” কি 

জানি কেন, শ্রোতার মনে হইল, নিশাপতি যেন শোভাৰ 

কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যেন ক্রমে দরে 

দুরে- অতি দুরে পশ্চিম গগন-প্রান্তে যুখ লুকাইলেন। শো 

মনে মনে কহিলেন।-“কলক্কী টাদ! নিক্কলঙ্ক বীরসিংহের 

পারে ঈাড়াইতে তোমার জোতিঃ ব্লান হইল; তাই বুঝি তুমি 

মুখ লুকাইলে !” 

সহস। পূর্ববাসার দিকে শোতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল! নবর[গে 

রঞ্জিত হইয়া উধাদেবী শোভাকে যেন আশ্বাসের অতয়-বাণী 

গুনাইতে আসিলেন। বিহগ-গণের ললিত-তানে শোভা যেন 

সে আশ্বাস বাণী শুনিতে পাইলেন। আনন্দোতফুন্ধ হাদন্ে 

শোভা প্রার্থনা জানাইলেন,-“দেবি! নারী-হদয়ের মর্বাথ। 

তুমি তিন্ন অন্যে কি বুঝিতে পারে ? আমার করুণ-ক্রন্দনে তাহ 

বুঝি সাম্বনা দিতে আসিয়াছ !” আশার পুলকে শোভার 

দয় উৎফুল্ল হইল। 
এই সময় সহসা পশ্চান্দিক হইতে শোতার কর্ণে ধ্বনিত 

হইলঃ_“কে তুই মা! এ প্রান্তরে বসিয়া একাকিনী কি 

করিতেছি!” 



শোভ। কি করিল? ১৫৯ 

আগন্তক শোতার সন্মুধে আমিয়। আবার কহিলেন)_-“কেন 

মা তোর বক্ষঃসল অশ্রধারায় প্লাবিত হইতেছে! তোর সম্মুখে 

ভুপতিত-_কাহার দেহ !” 

শোতা চমকিয়া চাহিয়। দেখিলেন,__-এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর 

দিবাযুত্তি তাহার সম্মুখে দাড়াইয়। তাহাকে সপ্বোধন করিয়। 

কি বলিতেছেন! শোভার মনে হইল, তাহার করুণ-ত্রন্দনে 

মাকৃষ্ট হইয়া কোনও দেখত1 ফেন তাহার সহায়তা করিতে 

ম।সিয়াছেন। শোত। গললগ্রী-কৃতবাঁসে প্রণত হইয়া] কহিলেন, 

“দেব! যদি সদয় হইয়া আগমন করিয়াছেন, বীরসিংহের 

প্রাণরক্ষার উপায়বিধান করুন 1” 

আগন্তক গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিলেন, _-“উপায়-বিধান-কর্থ! 

তগবান! আমর তাহার দাসানুদাস মাত্র!” এই বলিয়া 

িঙ্ঞাসা করিলেন,_“ম1! তুই কতক্ষণ এই রণাহত ব্যক্তিকে 

সুখে লইয়া বসিয়। আছিম্? তুই কে? তুই কি কোনও 

দেবী! না- আমাদেরই মত কোনও সেবাব্রতধারী ?” 

শোতা৷ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না৷ সুতরাং কোনও 

ন্তর দ্দিতে সমর্থ হইলেন ন1। আগন্তক তখন আপনা-আপনিই 

গলিতে লাগিলেন,_-“আমরা সারারাত সহরট তন্ন তন্ন করিয়া! 
ধুজিয়া বেড়াইয়াছ্ি! যেখানে যেখানে যুদ্ধ হইয়াছে যেখানে 
হতাহত ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছি, সেইখানেই আমরা শুশধার 

বাবস্থা করিয়াছি। কিন্তু এদিকে_সহরের এই প্রান্ততাগে 

কেহ যে আহত হইয়! পড়িয়! থাক! সম্ভব, তাহা আমর] ভ্রমেও 
মনে করি নাই। তাই রাত্রিতে এদ্দিকে আসি নাই ! যাহা হউক, 

ঘতক্ষণ শ্বস) ততক্ষণ আশ) মা, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না” 



১৬০ লক্মমণ-সেন। 

আগন্তক অনেকক্ষণ পর্য্য্ত বীরসিংহের মুখের পানে চাহি 

রহিলেন। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন । পরিশেষে 

আপন হস্তস্থিত কমগুনু হইতে জল লইয়! তাহার মুখে-চখে 
প্রক্ষেপ দিলেন। কয়েক বার জলসেচনের পর বীরমিংহ এক বা? 

চক্ষু চাহিলেন। 

আগন্তক কহিলেন,--“মা ! হতাশ হইবার কারণ নাই ।” 

শোভা উল্লাসে উৎফুল্ল হইলেন; কহিলেন।- «দেব: 

আপনাদের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।” 

আগন্তক উত্তর দ্রিলেন),_“না মা ! অসম্ভব কখনও সম্তব 

হইতে গারে না। তবে আমি যতটুকু বুঝিতেছি+ শুশ্রদ: 
করিলে, ইহ'র প্রাণলাভ অনভ্ভব বলিয়া মর্টনে হয় না।” 

শোভা অধিকতর ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 

“যাহাই বলুন, আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। যাহাতে বীর- 

সিংহের প্রাণরক্ষ! হয়, আপনাকে তাহা করিতেই হইবে? 

আগন্তক উত্তর দিলেন,_“উহা'র ক্ষতস্থানে প্রলেপ দ্রিবার 

জন্য শীপ্রই একট। ওষধ আনিয়া দ্রিতেছি। আপনি ততক্ষণ 

আমার এই ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া! মধ্যে মধ্যে উহার 

মুখে চ'থে এবং ক্ষতস্থানে প্রক্ষেপ করিতে থাকুন!” এই 

বলিয়া, শোভার নিকট আপন কমগুলু বাখিয়া, আগন্তক 

ওষধ আনিবার জন্ত প্রস্থান করিলেন । 

শোত! অনেকক্ষণ সেইভাবে সেই প্রান্তরে বলিয়া রহিলেন। 

এক একবার কমগুলু হইতে জল লইয়| মুখে চ'খে ও ক্ষত- 

স্থানে প্রক্ষেপ করেন; এক একবার বীরসিংহের চক্ষু উন্মীলিত 

হয়? এক একবার শেভার হৃদয় আশার লহরে নাচিয়! উঠে। 



শোভা কি করিল? ? ১৬১ 
শা 

কিন্তু পরক্ষণেই আবার [তিনি হতাশ, সাগরে | নিমগ্রহ হন। চক্ষু 

ঢাহিযাই আবার যখন বীরপিংহ চক্ষু নিমীলিত করেন, নিশ্বাস 

ফেলিতে ফেলিতে আবার যখন তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার 

উপক্রম হয়, শোৌত। কাদিতে কীদিতে ডাকেন,-“কোথ। 

ধয়াময়! যদি দেখা দিলে, আবার লুকাইলে কেন?” জীবন- 

খরণেনু সন্ধিস্থলে এইরূপে দরণ্ডেক কাল কাটিয়া গেল। সেই 

একধগড কাল শোভার নিকট যেন এক যুগ বলিয়া মনে 

১হল। শোত] একবার পথপানে চাহিতে লাগিলেন, একবার 

বীরসিংহের মুখগানে চাহিয়া রহিলেন। 

আগন্তক ওধধ লইয়! ফিরিয়া আসিলেম। তাহার পশ্চাৎ 

9০1২ একখানি শিবিকা লইয়া চারি জন অন্ুচর আসিয়' 

এপাস্থত হহল। বলা বাহুলা, শিবিক শোতার জন্ত নহে; 

4ণাহত বাক্তিকে স্থামান্তরিত করিব।র জন্যই সেই শিবিকার 

বাবস্থা হইয়াছিল। 

সেই জনমানবহীন প্রান্তরে পড়িয়া থকিলে না 

সন্দষা হইবার সন্তাবনা! ছিল ন|। স্থৃতর।ং আগন্তক বীপুসিংহকে 

« শোভাঁকে সেখান হইতে অন্থাত্র লইয়। গেলেন। 

নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্মণ করিয়ু। সেই 

কল স্থানে রণাহত ব্যক্তিগণের সেবা-শুঞ্ষার ব্যবস্থা হইয়া 

ছিল। কিন্তু যেখ|নে অন্যান্ঠ আহত সাধারণ সৈনিক পুক্ষগণ 

বাক্ষত হইতেছিল, বীরসিংহকে ও শোতাকে সেখানে লওর' 

হইল না। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট হইল। 

ও 4 



_ ষটত্রিংশ পরিচ্ছ্দে। 
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শুশ্রাষায়। 

তিন দিন কাটিয়া গেল। বীরসিংহের টৈতন্ত-লাভ হইল 
ন।। শোত। একমনে বীরসিংহের শুত্রষা-কার্ধ্যে ব্রতী রহিলেন। 

নিবিড় অরণ্য। মধ্যে খরস্রোত| তটনী। তীরে বিশাল 

বট-ক্ষমূলে ক্ষুত্র কুটির)--নধীর দিকে সম্মুখ করিয়া অবস্থিত! 
সেই কুটিরে বীরসিংহকে রাখিয়া বাহকগণ শিবিকা লইয়! 

চলিয়। গিয়াছে । শোভা বীরমিংহের পরিচধ্যা। করিতেছেন। 

যিনি বীরসিংহের শুআষার জন্য তাহাকে সেই কুটিরে আনিবার 

বাবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তব লইয়! 

যাইতেছেন। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি 

একমাত্র পরসেবাব্রতধারী। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের সেবা- 

ওঞ্ষার জন্ত তিনি এবং তাহার সহকারিগণ নিয়ত নান? স্থান 

পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহাদের ওধ্ধ ও পথ্য 

সরবরাহ করিতেন। যুদ্ধের সচনার সময় হইতেই রণাহত 

ব্ক্তিগণের পরিচর্যার জন্য তিনি একটা সম্প্রদায় সংগঠন 

করিয়াছিলেন। সৌত্তাগাক্রমে শোভ। ও বীরসিংহ তাহার নয়ন- 

পথে পতিত হন। তই তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া 

তাহাদ্িগের জ্পরিচরণর জন্ত যত্বশীল রহিয়াছেন। সময 

পময় তিনিষে শোতাকে ও বীরসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া 

চলিয়া যাঁন। তাহার কারণ--অন্যান্য রোগিগণের সেবা 



শুশ্রীষায়। ৬৩ 

পরিচর্য]। তিনি দয়ার আধার? তাই তিনি দয়নন্দ বলিষ 

পরিচিত | 

তিনি যখন কুটিরে উপস্থিত থাকিতেন, শোতা অনেকট। 
মাশবস্তা হইতেন। তিনি যখন স্থানান্তরে গমন করিভেন, 

শোত।র উদ্বেগের অবধি থাকিত না। তখন, নান! ছুর্ভাবনা- 

€শ্চিন্তা আসিয়া শোভার হৃদয় অধিকার করিত । শোভা কখনও 

কাদিযা আকুল হইতেন, কখনও বীরসিংহের ঘুখপানে 

“ণুক্হীন-নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; কখনও বা তটিনীর 

+ণ-কল প্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্টি ফিরাইতেন। 
চতুর্থ দ্রিবসে রোগীর অবস্থা-বিপর্যায় লক্ষিত হঈল। বীরসিংহ 

ঠন্দাতিভূত ছিলেন? হঠাৎ গার্খপরিবর্ভন পূর্বক চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন,_ণ্তপ্ত-তৈলকটাহ! আমায় ফেল' না, 

ফেল না! আমি জলে গেলাম-_পুড়ে মলাম” এই বলিয়া, 

চ%চ চীৎকার করিয়া, বীরসিংহ উঠিয়া ঠাড়াইবার চেষ্টা 

পইলেন। 'তয় নাই বলিয়া শোভা তাহাকে শোয়াইবার 

£ৈষ্ট। করিলেন। তখন বীরসিংহের শরীরে যেন আশ্ুরিক 

এলের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শোভার হাত 

হড়িয়। ফেপ্সিয়। দিয়া বীরসিংহ শযার উপর উঠি! বসিলেন,)__ 

£ড়াইবার চেষ্ট] পাইলেন; বলিতে লাগিলেন)-“বড় জালা! 
এল_জল!'? উঠিতে গিয়াই ধীরসিংহ অবসন্ন হইয়া! শুইবা 

গঁড়লেন। শেতা বীরপিংহের মন্তকে ও মুখেচোখে কমগুলুর 

জল সেচন করিলেন। বীরসিংহ পুনরায় অচৈতন্য হইয় 

গড়িলেন। বীরপিংহের প্রাণবায় বহির্গত হইল মনে করিয়া 
(শোভা প্রমাদ গণিলেন। 



১৬৪ লক্ষমণ-সেন 

পরুসেবাব্রতধারী মহাপুরুষ বনান্তর/ল হইতে বীরসিংহের 

উচ্চ-চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ত্বরিত-পদে 

কুটিরে প্রত্যাগমম করিলেম। তাহাকে দেখিয়াই শোভ। 

কাদিয়া ফেলিলেন। কীদিতে কীদিতে কহিলেন।_-“বুঝি 

সব ফুরাইল |” 

মহাপুরুষ নিকটে আমিলেন। বীরসিংহের পার্খে উপবেশন 

কিয়! একদুষ্টে বীরসিংহেপ মুখের পানে চাহিয়া! রখিলেন: 
দেখিলেন, বীরসিংহের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ। ধীরে ধীর 

হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিণেন। বুঝিলেন)- উত্তেজনা-হেত 

বীরসিংহ মূচ্ছাভাবাপন্ন। তখন, জলসেক প্রতি দ্বারা মূর্ছ্ 
টাঙ্গাইবার চেষ্টা পাইলেন । শোতা ব্যজন করিতে লাগিলেন । 

অনেকক্ষণ পরে বীরসিংহের চৈতন্যোদয় হইল । শেভ: 

মুখের পানে চাহিয়া বীরসিংহ কহিলেন,_“আমি এ কোথায় ?" 

পরসেবাব্রতধারী মহাপুরুষ উত্তর দিলেন,_-“কথা কহিবেন 

না--উতলা হইবেন না। উত্তেজনায় পুনরায় মৃচ্ছ। আসিতে 
পারে। একটু ঘুমাইবার চেষ্ট। করুন ।” 

বীরসিংহ বিষাঁদ-স্বরে ক্ষীণকঞ্ঠে কহিলেন),_“আমি কেন 

মরিলাম না!” 

দয়ানন্দ উত্তর দিলেন,-“স্থির হউন। একটু নিদ্রা 

যাইবার চেষ্টা করুন।” এই বলিয়া তিনি মন্তকে হাত বুলাইতে 
লাগিলেন। পুনরায় বীরসিংহের তন্দ্রা আসিল। দয়ানন; 

কার্ধ্যাস্তবে গমন করিবার অতিপ্রায় প্রকাশ কৰরিলেন। 

শোভা তাহাকে বাধা দিলেন; কহিলেন,._-“ঠাকুর 

আগনি এভাবে ফেলিয়া গেলে আমার বড়ই আশঙ্কা হয় 



অনুশোচনা । ১৬৫ 
পাস্তা লি পলী সপটি ১ পক পা লিপি ৯ ২ তিল উিপাস্ছিপ ছি পিসি» -১পাসপিত তাত সি সপ ৬৮ ৯ ৩৩৬৪ সপ ৬তা নিত ও পিসি শিপ সকিস্টীপাসিপী জি এ 

আপনি যন অনুগ্রহ করিয়া 1 আশ্রয় দিাছেন, তখন আরও 

গায়ে ঠেলিবেন না।” 

দয়ানন্দ কহিলেন,-“তয় কি মা। আমি একটু পরে 

এখনই আবার আদিতেছি। রোগীর জীবনের আর কোনও 

মাশঙ্কা নাই। ছুই ভিন দ্রিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ 

£ইবেন। এখন একটী ওষধ দেওয়ার প্রয়োজন; আমি অল্পক্ষণ 

পরেই সেই ওষধ লইয়! ফিরিয়া আসিতেছি 

শোত1 কাকুতি-মিনতি করিয়। কহিলেন,“দেখিবেন, 

অধিক বিলপ্ করিবেন না: আবার ঘদি মুচ্ছা হয়। আমি কিছুষ্ 
করতে পারিব না।? 

দরানন্দন।_“মা! আরমুচ্ছা হইবে না। এই শিপ্রার 

রই পূর্ণজ্ঞান সঞ্চার রন আমি শীগ্ধই ফিংরয়া আমিব। 

(তামার কোনও চিন্ত। নাই 

এই বলিয়৷ দয়ানন্ন রে গেলেন। শোভা বীরসিংহের 

গার্থে বসিয়া রহিলেন। 
ক ৯ 

স 

নগুত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
82৮ 

অনুশোচনা । 

সপ্তাহ পরে বীরসিংহ অনেকটা সুস্থ হইলেন! এধন 

ঠাহার শরীরের ক্ষত প্রায় শুখাইয়া আসিয়াছে! [ঠনি এখন 

উঠিতে, বনিতে ও দীড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। 

দয়ানন্দ এখন ঠাহ!দের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে পািয়াছেন 



১৬৬ লঙ্মমণ-সেন। 
শরনিপা্টি পাত পি লী পরত লী ০৮ কাটি পেত পল সিলেট তি সতী ত তে পসিতাসিপিস্টিগাস্পা সপ সিস্ট তাসিপী এসপি পি ত ১ এসি 2 পা তল ৯০৯ পট তা পাস 

প্রথম দর্শনেই ঠাহাদের সন্বন্ধে তাহার মনে যে ধারণা দহ 

হইয়ছিল, এখন তাহার সেই ধারণাই সত্য বলিয়। প্রতিপঃ 

হইয়াছে। বীরমিংহকে ও শে|ভাকে তিনি চিনিতে পারিয়[ছেন! 

দয়ানন্দের মন এখন তাই এক নৃতন চিন্তায় আন্দোলিত। 
বীরমিংহের ও শোভার সম্বন্ধে তিনি এখন কি ব্যবস্থা করিতে 

পারেন, তাহারই অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন। 

আঙ্জি সারাদিন দয়ানন্দ আর কুটিরে আসেন নাই। শোভ' 

প্রতিক্ষণে তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন; কিন্তু প্রতি- 

্ষণেই নিরাশ হইতেছেন। বীরসিংহের সহিত কথাবার্তায় 

শোভার মন আজ আবার আর এক নূতন চিন্তায় চঞ্চল 

হইয়! পড়িয়াছে। দয়ানন্দ উপস্থিত না হইলে, তাহার মধু 

বাক্যে সান্বনা না পাইলে, সে চাঞ্চল্য দূর হইবে কি? 

আজ বীরঙিংহ কথায় কথায় দীর্ঘনিশ্বাপ পরিত্যাগ করিয়। 

শোভাকে কহিতেছেন।_-"আমায় কেন এখানে আনিলেন? 

কেন আমার জীবনদান করিলেন? আমি বেশ ছিলাম! 

বণ।হত অবস্থ।য় শুগাল-কুন্ধুরে যদি আমায় ভক্ষণ করিত, আমান 

সদগতি হইত। আপনি আমার জীবন-দান করিয়া আমায় 

ন,ক'বে নিক্ষপ্ত করিয়াছেন।” 

বীরসিংহের এবশ্্রকার উক্তির কোনই অর্থ শোত। উপলব্ধি 

করিতে পারেন ন1। কেন বীরসিংহ এ সকল কথা কহিতেছেন, 

ভাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না। তাহার মনে হয়) 

'রাঙ্্যে্বধ্য পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে 
বলিয়াই বোধ হয় বীরসিংহের অন্থুশোচন! উপস্থিত হইয়াছে ।' 

শে।তার আরও মনে হয়বীরদিংহ যে তাবে বন্দী ছিলেন, 



. জমতে না | ১৬৭ 

সে তাবে ব বন্দী « অবস্থায় ধা কিলে এদিন তাহা র রযুক্তিলার তু 

সন্তবপর হইত। কিন্তু হাহার নির্ধদ্বিভায় বীরসিংহের 
সকল আশা-তরপা লোপ পাইয়াছে। 

শে।ভ| ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বীর- 

পিংহের কথার উত্তরে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,_“আমি 

অপরাধিনী। আমায় ক্ষমা করুন। আমি না বুঝিয়! আপনাকে 

এই বিপদসন্কুল পথে অগ্রসর করাইয়/ছিলাম। আমার 

চন্তই আপনার ভবিয্যুৎ অন্ধকারময় হইয়াছে ।” 

বীরসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন) কহিলেন,_“আপনি 
কেন বৃথ। অনুশোচনা করিতেছেন? আমার অনৃষ্টের ফল আমি 

হোগ করিব তক্জন্ত আপনর দোষ কিছুই নাই। আঙ্ি 

বড় অকৃতজ্ঞ; তাই আপনাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছি। 

আপনি আমার প্রাণরক্ষ! করিয়াছেন। আমি জীবনে-মরণে 

কখনও এ কথা ভুলিতে গারিব না। আপনার খণ এ জীবনে 

পরিশোধ হইবার নহে।” 

শোতা কহিলুন,-'আপনি যাহাই বলুন, আমিই আপনার 

পিগদ্ধের মূল। আমি যদি আপনাকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া 

মমরাঙ্গণে না গাঠাইতাম, ভাবুন দেখি_তাহ] হইলে কি 

ঘ]পনার এ অবস্থা ঘটিত ?” 

বীরসিংহ বাধ! দিয়া কহিলেন,_-“রাল্যেবর্যা পরিত্যাগ 

করিয়া, অরণ্যে আসিয়! আপনি যদি আমার সেবা-পরিচর্ধ্যা 
“| করিতেন, আমি কি এক যুহূর্তও জীবিত থাকিতাম? 
ধাপনি যাহাই বলুন, আপনার এ খণ কখনই আমি পরিশোধ 

করিতে পারিব না)” 



১৬৮ লক্ষষণ-সেন। 
এ রিল উড পি ১৩ ৯০ শর ইিপাশি চপ সিরািতসিল সিল সত ছি পাল 

শোতা।_-“যদি আপনার তাহাই ধারণা, তবে কেন 

আপনি অমঙ্গলের কথা কহিতেছেন? কেন আপনি পুনঃপুনঃ 
বলিতেছেন,.__-আমার মরণই মঙ্গল!) 

বীরসিংহ মনে যনে কহিলেন,-“শোভা ! সে উত্তর তোমায় 

আরকি দিব? একদিন তোমার যুখ দেখিয়া, তোমার স্সেহ- 

ত[লবাঁসা লাত করিবার এলোভনে, বাচিবার সাধ হইয়াছিল 

বটে; কিন্তএখন আর সে সাধ--সে আকাজঙ্ফা। নাই। থে 

অনুশোচনার তীব্র-তাপে আমার হৃদয় অহনিশ দগ্ধ হইতেছে, 
তোমার প্রেমে তোমার ভালবাসায় সে জালা কখনও সিদ্ধ 

হইবে বলিয়া মনে হয় না। শোভা ! তাই 'বলিতেছি,_ 
আমার মরণই মঙ্গল ছিল !? 

বীরসিংহকে নীরব ও চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া শোত। 

পুনরায় জিজ্ঞাস। করিলেন,--“আমার প্রশ্নের উত্তর দ্রিলেন না! 

আপনি কি ভাবিতেছেন ?)? 

বীরসিংহ সদ্দুচিত হইয়া কহিলেন) _-'না_না; কৈ কিছুই 

তো ভাবি নাই!” 

শোতা।--“আপনাকে কেন এত বিষ॥ দেখিতেছি? 

সুস্থ হউন। বীর আপনি; আপনার বীরবাহুবলে রাজোযবর্যয- 

যশোমান সকলই প্রাপ্ত হইবেন ।'? 

বীরসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! কহিলেন, “আমি 

রাজ্যশ্বধ্য লাতের জন্য অণুমাত্র উদ্বিগ্ন নহি । আমার পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত কিসে কিরূপে করিব, তাহাই ভাবিতেছি। আপনি 

আমায় ন! বাচাইলেই ভাল ছিল!” 

আবার সেই উক্তি! বীরসিংহ কেন এরূপ অনুশোচনা 



পরামর্শ । ১৬৯ 
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একা করিতেছেন! শোত। কিছুই বুঝিতে গারিলেন না। 

.শাতার মনে নান] দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বীর- 

'সহকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া, যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া, তিনি থে 

অপকর্ম করিয়াছেন, সেই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। 
হি 

অধত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

পরামর্শ । 

দ়ানন্দ সে দিন আর কুটিব্রে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। শোভার 

£ ধীরসিংহের কি উপায় করিবেন, সেই পরামর্শেই সে দিন 

4 টিয়া গেল। 

আপনার বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত তৎসম্থন্ধে তাহার 

»,নক কথাবার্তা হইল। দ্বয়ানন্দ কহিলেন,--“এ অরণ্যে এ ভাবে 

অধিকদ্দিন শোভাকে ও বীরসিংহেকে রাখ কর্তবা নহে। 

এথ5, উইাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থাই বা করিতে পারি?” 

দ়ানন্দের সেই বিশ্বস্ত সহকারীর নাম-সে্বোনন্দ। 
স্বানন্দ কহিলেন,--“বীরসিংহকে ও শোতাকে এখন মহারাজ 

লণু-সেনের হৃস্তেই সমর্পণ করা কর্তব্য । উহাদের সন্ধে 

তন যেরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে উহাদিগকে 

পাঁছাইয়। দ্রিলে অবশ্যই উহাদের সদন্ধে সুব্যবস্থা হইধে।7 
দয়ানন্দ ।_-**শোত। ও বীরসিংহ লোকালয়ে মুখ দেখাহতে 

গ্র্তত নহেন। বীরদিংহের প্রঃণে আত্মুগ্নি-অনল অহনিশ 

.প্রছলিত। শোভাও সেই সন্তাপে অভিভূত। আমি কি 



১৭৩ লক্ষাণ-সেন। 

জা উহাদিগকে: রাজদ্রবাঁবে উপ স্থিত রি কিছুই দি: 
করিতে পারিতেছি না। উহাদের কাধ্য-কলাগের ডি 
অবগত হংলে মহারাজ লক্ষণ-সেন উইাদিগের গ্রতি যে কিন 
ব্যবহার করিবেন, তাহাঁও বলিতে পারি না।” 

সেবানন্দ।- “মহারাজ যেরূপ ঘোষণা-প্রচার করিয়াছেন, 

তাহাতে আশঙ্কার কারণ কিছুই মনে আগে না। যদি অনু 

দেন আমি রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া সকল বিখন বৃখিয 

অ]াসতে পাণি।” 

দরানন্দ ।-“মহারাগের আভিগ্রা অবগত হওয়। গ্রায়োজিন 

সত্য! কিন্তু তংপুংব্ব শোহার ও বারসিংহের তিৎসদতে 

সম্মতি-ল1ভ আবশ্যক .” 

সেবানন্দ।--“তাগারা কি বলেন 1 

দয়।ণন্ব।--“কথবাঞ্ায় শ্যাম যতদুর এ।বঘাছি. ৩1£[.১ 

ত/হাদিগকে মহারাভ গগণ-সেনের দরবারে লইয়া বাওয়। 

সণ্তবগর আহে]? 

সেবানন্দ ।--তাহ[দিগকে সংবাদ দ্রিলে তাহরও অ।পিএ 

লই বাইতে পারেন!” 

দয়।নপ্দ।--"কি জানি, কিসে কিফল ফলিবে। শে] এ 

বীরসিংহ উভয়েই ঘোর অপরাধে অপ্রাধী। সোধ হ%, ঠাহাপ 

সেই জগ্তই ব!ক্-সকাশে উপস্থিত হইতে অসন্মত। মহাগাজ ও 

যে তাহাদের অপর[ধে উপেক্ষা করিতে পারিবেন, বিশ্বাস হয় না) 

মেবানপ্দ "দে বিষ তো পুর্বেই জানিয়া লইব: 

মহারাজ লক্ষমাণ-গেন যদি একবান অভয়-দান করেন, শোত!ও 

ও বীরসিংহের কোনই ভাবনা থাকিবে না।” 



এ | টি 

দয়!নন? «শোভা, ও সি রা ই নি 

১ঞলচিন্ত। মহারাজ লক্ষমণ-সেন অভয়-দ।ন করিলেও উহার। 

শাহাতে নির্ভর করিতে সাহসী হইবেন ন1।? 

সেবানন্দ ।_-“তবে উপায় ?” 

দয়বন্ন ।--“তাহাই তে। ভাবিতেছি। মহারাজের নিকট 

গমন করিয়া শোতার ও বীরসিংহের প্র/ণভিক্গা ভিন্ন অন্ত 

নও উপার দেখিতেছি না। মহারাজ উহাদের প্রাণতিক্ষ'- 

“নে সত হইলে, যহারাজকে সংবাদ দিয়! তাহার সাহীযে) 

শোভি!ক ও বাঁরণিংহকে রাজধানীতে লইয়া যাইব। ইহা ভিষন 

আর অন্ত উপায় দেখি না।” 

পরামর্শে ভাহাই স্থিৰ হইল। সেবানন্দ রাঁজদরবারে 

গমন করিবেন? মহারাজের অভিগ্রায় অবগত হইবার গন্য 

চষ্ গাইবেন? এবং শোতার ও বীরসিংহের প্রাণতিক্ষা। ও।ন। 

বরবেন। 

এল, 

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
এ স্পপা পাশ 0 -্পীসসিপপিত পর 

দরবারে । 

বিভিন্ন জনপদে আপন বিজয়-পতাকা উদ্ডীন করি 

“হাহাজ লক্ষ্ণ-সেন নবদ্ধীপে প্রত্যারৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপ 

ম[নন্দে।ংসবে মগ্ন হইল। 

রাজা জয়সিংহ পৃর্েই ন্বদ্বীপে প্রেরিত হইয়[ছিলেন। 



১৭২ লক্ষমণ-সেন 

অন্যান্য অমাত্য-গণও নবদীপে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন।, 

উৎসব-উপলক্ষে দ্রিগেশের করদমিত্র রাঁজন্যবর্গকৈও আমন্ত্রণ 

কর] হইয়াছিল। 

নবদ্বীপাঁধিপতির নবদ্ধীপে আপিয়। পৌছিবার এক পক্ষ 
পরে এক দরবার আহত হইল। কোন্ প্রদেশ কিরূপভাবে 

শাসিত হইবে, পাত্রমিত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দরবারে 

সেই আদেশ প্রচার করা হইবে। অধিকন্তু বাজাজয় উপলক্ষে 

মহারাজ লক্ষণ-সেনের মঝে যে কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সম্ন্ 

জাগিয়! উঠিয়াছিল, সদস্তগণের আভিমতক্রমে সেই সকল 

সৎকর্মও সমাধানের ব্যবস্থা হইবে । 

মহারাজের অভিপ্রায়ক্রংম দরবার কাশীনরেশকে কাঁশী- 
রাজ্যে পুনঃগ্রতিষঠিত করিলেন। কাশীনরেশ নবদ্ীপাধিগতিগ 

আনুগত্য সর্বপ্রকারে মানিয়া লইলেন। 

রাজ! জয়সিংহকে মিথিলার করদরাজ-রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার 

প্রস্তাব উথ।পিত হইল। অল্লসংখ্যক সদস্য মাত্র তাহাতে 
আপত্তি জানাইলেন। সর্ধবাদিসম্মতরূপে সে প্রস্তাব পরিগৃহীত 

হইল না। রাজা জয়সিংহও মিথিলার পুনরাধিপত্য-লাঁতে 

ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি আপনা-মাগনিই কহিলেন, 

“আমার আর রাজ্যৈখর্য্যে প্রয়োজন নাই। জীবনের শেষ 

কয় দিন আমাকে কোনও তীর্থস্থানে বাম করিতে দিবেন। 

ইহাই আমার প্রার্থনা ।” 
সেই প্রার্থনাই পরিগৃহীত হইল । আপাততঃ নবদ্বীপাধি- 

পতির কোনও অমাত্যের হস্তে মিথিলার শাসনভার ন্যস্ত 

থাকিবে। তবে শোভার বা বীরসিংহের যদি কখনও সন্ধ]দ 
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পাওয়া যায়, মিথিলার শাপন-সংক্রান্ত এই ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিতে পারিবে। | 

দরবারে আর একটী গুরুতর প্রস্তাব উখিত হইল। সে 

প্রস্তাৰ-_নৃতন এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত। একমাস 

নধছ্বীপে রাজধানী থাকিলে, মিথিলা ও সুদূর উত্তর-পশ্চিম- 

প্রদেশে আধিপত্য রাখা আয়াম-নাধ্য। স্ুতরং অন্যপ্র আর 

একটী রাজধানী স্থাপনের প্রপঙ্গ উথাপিত হইল। দক্ষিণে ও 

পশ্চিমে সব্ধপ্র সমান দৃষ্টি রাখা যাইবে, এই মনে করিয়া 

'লঙ্মণাবতী" নায়ী এক নূতন নগরা প্রাতষ্ঠার বাবস্থ। হইপ্প। এই 
হইতেই গৌড় ব। লক্মণাবতীর প্রভাখ। 

দরবারে রাঁজ-কর্খীচারিগণেব আএনেকেই পররঙ্গার প্রাপ্ত 

হইলেন। যুদ্ক্গেত্রে ধাহাণ। যেরণ গাহশিকত। ও বীরত্ 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন) তদন্ুগরে হাহাদিগকে রস্কত 

করা হইল। দেবাপয়, চতুষ্পা্ী এস্বাতব সাহাধ্ার্থ মহারাজ 

ণহু অর্থ দান করিলেন। 

পুরুষোন্তম হতে প্রত্যাগত যে কপ যাঞা নবঘাগে 

নঙ্রবন্দী হইয়া ছিচলন, যখাযোগ] বন্দোবস্ত-ঘহ তাহ! গকে 
স্বদেশে গ্রেরণের ব্যবস্থ। হইল। জয়দেদের পিখামাত। 

নবদ্ধীণে আনীত হইলেন। তাহাদের পুত্রের সন্ধানের জগত 

পুরুষোত্তমে বাজকর্দচ(বী প্রেরিত হইল। 

দরবার-শেবে মহারাজ লক্গণসেন তিক্ষুকদিগকে তিক্ষাদান 

করিতে প্রবৃত্ত তইলেন। এখন সকলের পক্ষেই অবারিত-দার। 

ধহার যাহা প্রয়োজন) মহার!জের শিট উপস্থিত 

হইয়া প্রর্থন| জানাইতে লাগিল। মহারান্দ একে 'একে 



১৭৪ লক্ষাণ-সেন 

সকলের সকল অভাব পূরণ করিতে লাগিলেন । সূর্যাস্ত পর্যন্ত 

এইভাবে দানক্রিয়৷ চলিবার ব্যবস্থা ছিল। 

আর দ্ণ্ডেক-কাল অবশিষ্ট । নুর্ধ্দেব পশ্চিম-গগনে 
জলন্ত অগ্নিপিগুবৎ টলিয়! পড়িতেছেন। সকল প্রার্থই আপন 

আপন প্রার্থনানুরূপ দ্রব্য-সম্ভার লইয়। প্রস্থান করিতেছে! 

দরবার ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে; মহারাজ লক্ণ-সেন 

গাত্রোখান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন । 

এমন সময়, “মহারাজ ! আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষ1। করুন”) 

তোরণ-ঘাঁর হইতে এইরূপ এক উচ্চ চীৎকার শ্রুতিগে চর 

হইল। সভাস্থ সকলেই উত্কার্থিত চিত্তে সেই দ্বিকে চহিয়। 

রহিলেন। | 

দেখিতে দেখিতে ত্বরিতগদে এক ব্যক্তি সিংহাসন-সমীপে 

দঙডায়মান হইল। রুক্ষ কেশ; পরিধানে ছিন্বমলিন বেশ। 

সব্ববাঙ্গ ধূলিধুসরিত। পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া 
আগন্তক বলিতে লাগিল,_“মহারাঁজ! অনেক দ্বর হইতে 

আসিতেছি। অনেক আশ] করিয়৷ আসিয়াছি। আমার প্রার্থনায় 

উপেক্ষা করিও ন11” ্ 

সকলে পাগল বালিয়৷ উপেক্ষ। করিবার চেষ্টা পাইলেন। 

গ্রহবীর] ত151.ক আটক . করিবার চেষ্টা পাইল। ধনাধ্যক্ষ 

কহিলেন,-“যদি তমার কিছু আবখক থাকে, কত টাকা 

চাও-_কি চাও, শাস্র সপ 1” 

আগন্তক হো হো৷ করিয়। হাসিয়৷ উঠিল; হাসিতে হাসিতে 

কহিল,“হাঁ-হা-হা! টাক1? টাকাও যা ধূলাও তা।” 
সকলে আশ্চর্যযান্বিত হইলেন। মহারাজ মনে মনে 
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কহিলেন,_-''আ।বার সেই কথা! কে এ পাগল?” প্রকারে 

পিজ্ঞাসা করিলেন,_-“তুমি কি চাও! তুমি কি তবেকিছু 

চাও না?” 

আগন্তক পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে কহিল._-“চাই না! চাই 

না তো৷ এত দুর থেকে ছুট তে ছুট তে এখানে এসেছি কেন?” 

মহারাজ ।--তবে কি চাও?” 

আগন্তক ।-_“দেবে-দিতে পারবে? যা চাইব, তাই 

দেবে?” 

মহারাজ ।--“কি চাও, আগে বল। সংমর্ধে কুলায়, 

আবশ্বই দিব ।” 

আগন্তক ।--“সামর্থে; কুলাইবে না, এমন সামগ্রী চাহিতে 

অসি নাই!” 

ধনাধ্যক্ষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_“কত টকা চাই। 

খোলস] করেই বল না!” 

আবার সেই বিকট হাসি!-“সে তয় নাই!_সে তয় 

মই | টাকার লোভে দরবারে আসি নাই।”? 

মহারাজ ।--“তবে কি চাও?” 

আগন্তক ।-“দেবে-মহার|জ 1? 

মহারাজ।--“বলিয়াছি তো, সামর্ঘ্যে কুল/ইলে অবধুই 

'দ্ব।” 

আগন্তক।__“তবে শুন) মহারাজ! আমি চাই-ব্রিপোচপ 

বসুর প্রাণতিক্ষ।। প্রতীক্ষায় ছিলাম--কতদিনে তুমি কর্পতরু 

হবে। আজ তোমাকে করপাদপরূপে পাইয়াছি। ভাই 
প্রার্থনা! জানাইলাম-_ত্রিলোচন বন্ধুর প্রাণভিক্ষা দেও!” 



১৭৬ লক্ষমণ-সেন। 
শখ লও পাটি পা লারা সি তি পাস পিসি পি পলি পাস এসি লোপা সি পি রস পতি এ এস পপ শো শপে ৩০৯ ০ তাত ১৯ ০ পনি 

আগন্তক আর দাড়াইল না। যেমন তত বিতপদে দরবারে 

প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই ত্বরিত-পদে দরবার পরিত্যাগ 

করিয়া চলিয়া গেল। সকলেই অবাক হইয়! কাষ্ঠপুত্তলিবৎ 
চাহিয়। রহিল। কেহই তাহার অনুসরণ করিবার অবসর পাইল 

না। প্রস্থান করিবার সময় আগন্তক পুনরায় বলিয়া! গেল।__ 

“মহ|বাজ! দেখিও; অ[মার প্রার্থনা! যেন অপূর্ণ থকে না) 

ভ্রিলোচন বস্তকে যুক্তি দিও |” 

দিনমণি পৃশ্চিম-গগনে ঢলিয়া গড়িলেন। অভিনব চিন্তা- 

রঙে মহারাজের হদয়-মন উদ্ধলিত হইয়া উঠিল। মহার[ঞ্জ 

এাঁবিতে লাগিলেন,-«কে এ আগন্তক! ইনিই কি সেই 

মহু!পুর'য 1) ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না! 

আ[গন্তাকিঃও আর কোনই সদ্ধান হইল ন!। 

এতাতে শ্রিলোচন বন্ুর বি আদেশ গ্রচারিত হইল। 
সী 

ঙ 

চত্ত [গিংশ পরিচ্ছেদ | 
শশা 0ত শিাশিটা 

গৃহ-প্রত্যাগমনে : 
ব্রিলোচন বন্ধু যুক্তিলাত করিলেন। কিরূণে মুক্তি পাইলেন 

মহারাজ কেন তাহাকে মুক্তি দ্রিলেন, কিছুই তিনি বুঝিতে 

পগারিলেন না। প্রভাতে জনৈক রাঁজগ্রতিনিধি আসিয়া 

কাঁরাধ্যক্ষকে মহারাজের আদেশ দেখাইলেন। তাহার অবা, 

খহিত পরেই ব্রিলোচন মুক্তিলাত করিলেন। 

বন্দিগণ যুক্তিলাভ করিলে, মহারাজ লক্মণ-সেনের নিয়ম 

ছল, কোনও বিশিষ্ট রাঁজ কর্মচারী বন্দীর দেশাভিগমনের ব্যবস্থা 
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করিয়। দিতেন। রাজনরকার হইতে তাহার পাথেয়াদি 

প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তুত্রিলোচন বনু মুক্তি পাইয়া 

সেই রাজকর্ণচারীর সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না। 
মুক্তিলাভের পর নবদ্বীপে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

ব্রিলোচনের সঙ্কোচ বোধ হইল। মুক্তি পাইয়া, কাহাকেও কিছু 

না বলিয়া, তিনি আপনার বাসস্থান নৃতনগ্রাম অভিমুখে যাত্রা 

করিলেন। অপমানের কথা মনে করিয়া কাহাকেও মুখ 

দেখাইতে উহার প্রবৃত্তি হইল না। 

গৃহ-প্রত্যাগমনকালে কত কথাই তাহার মনোমধ্যে উদ্দয় 

হইতে লাগিল; কত ছূর্ভাবনা--কত দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহান 

হদয়-মন অধিকার করিল! কিন্তু সকল চিন্তার উপর অর্থের 

চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে ভাবিলেন_বাড়ীর-ঘরের 

সে শ্রীহাদ আর আছে কি? তার পর মনে হইল, তাহার 

সহধর্শিণী কি ভাবে দ্দিন কাটাইতেছেন! পরিশেষে মনে 

হইল, _বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিষয়! শুনিয়াছিলেন, 

টাহার অর্থসম্পৎ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়ছে; তাঁহ। 

য্দি হইয়া! থাকে, তবে অর তাহার দাড়াইবার স্থান কোথাক 

আছে? অন্তরে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল। দীর্ঘ- 

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,--“আমি বিপুল ধনের 

হধীশ্বর ছিলাম। কেন আমি সর্বন্ব।স্ত হইলাম ।” 

যিনি যানবাহন ভিন্ন একপদদ অগ্রসর হইতেন না; আঙ্ 

পদব্রজেই তিনি নবদ্বীপ হইতে নূতনগ্রামে যাত্রা করিগেন 

নদীর ধারে ধারে পথ চলিয়া, লোকালয় হইতে মুখ লুকাইয়' 

'ভনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন! কতদিন পরে 
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বাড়ী যাইতেছেন; অন্য সময় হইলে, মনে কত আশার কত 

ভানদ্দের খঞ্চার হইত; কিন্তু আজ মন বিধম বিষ-_ দারুণ 

চিন্তা-ভারাক্রীন্ত। কোথায় যাইবেন, যাইয়াকি দেখিবেন,_ 

এই চিন্তায়ই তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়] উঠিল । পথে লোকজন 

কেহ চলিতেছে দেখিলে মিজের সংসারের বিষ জিজ্ঞাসা 

করিবার ইচ্ছ! হয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তায় বাধ! পড়ে। 

ক|হারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জা! হয়। সুতরাং লোকের 

গতিবিধি দেখিলে গাশ কাটাস্বার চেষ্টা পান। মন আঁন্দো- 

লিত হইয়া উঠে। মনে হয়, পথিকের! তাহাকে দেখিয়। তাহার 

সম্থন্ধে বুঝি কি কাণাঘুষা করিতেছে। নবদ্বীপ হইতে রওনা 

হইয়] দ্রতপদে অগ্রসর হইলে বেলা তৃতীয় গ্রহরের মধ্যে নৃতন 

গ্রাঞ্ষে পৌছান যাইত। কিন্তু গথে মুখ লুক ইয়া চলিতে হওয়ায় 
গ্রামে পৌছিতে সন্ধ্য। উত্তীর্ণ হইল। 

শুরুপক্ষের অষ্টমী তিথি। শাস্ত্সিগ চক্জরশ্মি দিকে দিকে 

ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। নদীর বক্ষে জলঙ্গীর নীলজলে সে বশি- 

জালে বৈচিত্র্যের অবধি নাই। কোথাও নদীতীরস্থিত রক্ষ- 

পত্রাস্তরাল[গত রশ্মিকণ! নদীর জলে পড়িয়। নীলাদঘরে ক্ষুদ্ব-বৃহৎ 

ইারক-থণ্ডের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে ; কোথাও নীগাম্বরে 

ও নী'লজলে অভিনত্ব অনুভূত হইতেছে। প্রান্তরে বৃক্ষপল্লবের 
শিরে সে রশ্মি একতাবে প্রতিভাত ; আবার শস্তপুর্ণ শত মলক্ষেত্রে 

তাহা অন্যরূপে গ্রকটিত। গ্রকৃতির.এ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার 

ম।মর্থা তথন ভ্রিলোচনের ছিল না! ত্রিলোচন কেবল ক 

দেখিব- কি শুনিব' এই ভাবে বিভে।র হইয়া, চোরের ন্তায় 

গুণে গ্রামাতিয়ুখে অগ্রসর ইইতেছিলেন। মনে সদাই 
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এ টার | ১৭৯ 
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আশঙ্ক' কা. বুঝি বে কেহ দেখিতে পাই ইল, ত্র বুঝি কেহ কি 

জিজ্ঞাসা কারিল।' 

নদীর অনতিদূরে ভ্রিলোচনের বসতবাটী। নদীর দিকেই 

ব|টার সন্ুখের দ্বার । প্রথমেই সে দ্বার দিয়া বাড়ীর দিকে 

অগ্রসর হইতে ত্রিলোচনের সাহসে কুলাইল না। পশ্চান্দিকে 

একটা আত্রকানন ছিল। অঁধারে মুখ লুকাইয়। ক্রিলোচন সেই 

আম্রকাননের দ্রিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে একটী বঙ্গের 

গিয়ে কিছুক্ষণ উপবেশন করিলেন। কর্ণে 'বান-ঝন--ঝনাৎ। 

শন্দ প্রতিধ্বনিত হইল। বুবিলেন, তাহারই লোহার সিন্নুকে 

কে যেনযুদ্রী ঢালিতেছে। কর্ণে ছুই তিন বার সেইরূপ শঙ্গ 

প্রবেশ কবিল। 

তবে কি আমার টাকাগুল। সেই ভাবেই আছে? ৩বে 

'ক আমার আমদ[নি এখনও সমশ্তাবেই রহিয়াছে ?”। 

মনেবড় আহ্লাদ হইল। মনে হইল, তাহার গৃহিণী ভাহ]4 

অর্থসম্পদ অক্ুপ্ন রাখিয়াছেন। তাহার অভাবে বাড়ী শ্রী-হান 

হইব ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু চন্দ্রলোকে দেখিতে পাইলেন, 

বাড়ীর শ্রীযেন বহুগুণে বর্দিত হইয়।ছে। মনে,নান। আশার সঞ্চার 

*ইল। উৎসাহে হৃদর নাচিয়া উঠিল। জিলোচন উঠিয়৷ দাড়া 

লেন আর ধৃথা বাগানে বঙিয়! থাকার ফল কি? অবসবতা 

দূরে গেল। ব্রিলোচন বহির্বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন । 

একি? বহির্ববাটীর কেন সম্পূর্ণূপ পরিবর্তন! ছাবে 
দৌবারিক প্রহবীর কার্যে ব্রতী রহিয়াছে। বৈঠকখান] 

আলে।কে উদ্ভাসিত। দুর হইতে দেখিলেন,কতকগুলি লেক 
সেখানে বসি লেখাপড়। করিতেছে। 

পপ তাজ পিল! 0 নিশাপকশতিলল এ 25252 পিতা এস সিল তলানিতে 
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5.2. পাইছি [ছি শি তি ঢা 2 শিস ৯ 2 নত 

মনে দার সংশর য় উপস্থিত হ ইইল। যে সাহসে নির্ভর করিম 

তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশের জন্য উদ্যোগী €ইয়াছিলেন, সেসাহস 

এখন অনেকট। কমিয়! গেল। মন হত1শে অবসন্ন হইল। কিন্তু 

কৌতুহল দুর হইল ন1। তিনি ধীরে ধীরে দ্বারদেশ অভিমুখে ' 

গমন করিনেন। 

দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়াই ভ্রিলোচন বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। 

ঘ্বারবান তীহাকে বাধ। দরিয়া গরিজ্ঞাসা করিল।_-“কে তুমি? 

কোথায় যাইতেছ ? কি প্রয়োঞ্জন ?? 

ব্রিলোচন কম্পিত-কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“এ বাড়ী-- 

কার বাড়ী?” 

ঘবারবান উত্তর দিল,_“মহারাজ-চক্রবত্তী লক্ষণ-সেনের 
কাছারী বাড়ী। তুমি কাহার খোজ করিতেছ ?” 

ব্রিলোচন।-«“আমি ভ্রিলোচন বস্ুৰ বাড়ী খুঁজিতেছি। 

এ বাড়ী কি ত্রিলোচন বন্ধুর বাড়ী নয় ?” 

বলিতে বলিতে ব্রিলোচনের কণ্ঠ রোধ হইয়। আসিল । 

দ্বারবান উত্তর দ্িল,-“কে ভ্রিলোচন বস্তু, আমি জানি 

নাঁ। এ গ্রামে কৈ ও নামের তে। কোনও লোক নাই ।” 

ক্রিলোচন _-'এ বাড়ীতে তুমি কত দিন দ্রোয়ানী 

করিতেছ ?” 

দ্বারবান।-_-“যে দিন হইতে এ বাড়ী সরকাবের জিরা 

আসিয়াছে, সেই দ্রিন হইতেই আমি এখানে বাহাল আছি।” 

ব্রিলোচন।--বাড়ী আগে কার ছিল, তুমি কিছু জান কি?” 

দ্বারবান।_-“ ইহা, মনে পড়েছে বটে। রাজার 

ভহশিলদার ব্রিলোচন বসুর এইট বাড়ী ছিল বটে। সে অতি 



এ কিন্বগ্ন। ১৮১ 
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বদমায়েস লৌক। নেমকহারাম, তহবিল তছরূপ করেছিল; 

তাই তার ফাসি হয়েছে।” 

ক্রিলোচন।--'*তুমি ঠিক জান-_তার ফাসি হ'য়েছে ?” 
দ্বারবান।--“ই1-_ হা; আমি জানি,_সব জানি? গ্রামসুয 

লোক সকলেই জানে ।) 

ব্রিলোচন।--“তার এক স্ত্রী ছিল না?” 

দ্বারবান।--“ই1_-ই11 ছিল বটে।” 

ভ্রিলোচন !--“সে কোথায় গেল, কিছু জান কি?” 

দ্বারবান।--“সে কোথায় গেল, সে খবর আমরা কি ক'রে 

জান্ব! আমর! যে দিন এ বাড়ী দখল করি, সে দিন এ বাড়ীতে 

কেহই ছিল না।” 

ব্রিলোচন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আর আরঁধক 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক মনে করিয়া সম্গুখের দিকে নদীর 

গথে অগ্রসর হইলেন। দ্বারবান আর কোনও কথাই তাহাকে 

গজ্জাস। করিল না। 

ঁ 
চর 

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 

একি স্বপ্ন! 

কিছু দূর আসিয়৷ পদদ্বয় আর চলিতে চাহিল না। খ্রিলাচন 

অবসন্-দেহে নদীর তীরে, বটরৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। 

সম্মুখে চিন্তার অকৃল সমুদ্র। কোথায় যাইবেন? কাহার 



১৮২ লক্ষমণ-সেন। 
পা তাস লী লীগ তিষ্ছি তী তাস ডি শত শা 

আশ্রয় লইবেন? কি করিবেন 1-কিছুই স্থির হইল না। 
কখনও অনুশোচনা আসিল; কখনও রোষে ক্ষোভে হৃদয় 

উদ্বেলিত হইয়া! উঠিল। 

ভাবিতে লাগিলেন,_€কেন তাহার এরূপ অবস্থা-বিপর্যায় 

ঘটিল? মনে হইল,_তাহার এই শোচনীয় অবস্থার যূল_ 
মহারাজ লক্মণসেন; লক্ষ্ণ-সেনের জন্যই তিনি আঙ্জি এইরূপ 

অপমানিত মন্্াহত-- পথের ত্বিখারী! তথন যত রোষ যত 

ক্ষোভ মহারাজ লক্ষমণ-সেনের উপর স্তত্ত হইল। প্রাণের ভিতর 

' ক্রমশঃ বিষম প্রতিহিংসা-প্রবৃত্ধি জাগিতে লাগিল। 

অবসন্ন দেহে, কিছুক্ষণ পরে, তন্জা আসিল। ত্রিলোচন 

তন্্রাঘোরে নদীর তীরে বালুর শয্যায় চলিয়া পড়িলেন। কিন্ত 

নিদ্রাতেও মনের অশান্তি দূর হইল না। তিনি স্বপ্নে নানা 

বিভীষিক1 দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন,_ লক্ষণ- 

সেনের অনুচরবর্গ তাহার বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিতেছে, তাহার 
গৃহিণীর উপর নৃশংস-তাবে অত্যাচার করিভেছে। ত্রিলোচন 

কাতর-কণ্ঠে রাজপুরুষগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ 

করিতেছেন। কিন্ত ফলে তাহার। তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া 

গেল। তাহার প্রতি-তাহার প্বিজনবর্গের প্রতি [নরধ্যাভনের 

অবধি রৃহল না' 

অনুনয়-াবনয়ে কাত র-ক্রন্দনে কোনই ফল ফলিল ন]|। 

হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জলিয়া উঠিল। ক্রিলোচন মনে মনে 
প্রাতজ্ঞা করিঙেন,-“যদি কখনও দিন পাই, লক্ষমণ-সেন ! 

 দেখিব_তোমারই একদিন কি আমারই একদিন; তোমার 

সব্বনাশ-সাধনই এখন আমার একমাত্র ব্রত হইল।? প্রতিজ্ঞার 
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একি স্বপ্ন! ১৮৩ 

নঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব আলোকে নদীবক্ষ উদ্ভাসিত হইল। 
বাঞ্জ-অত্যাচার-প্রপীড়িত দেবতারা যেন স্বর্গ হইতে তাহাকে 

অভয় দ্রিতে আদিলেন। তাহারা ত্রিলোচনকে সম্বোধন করিয়া 

কহিলেন,--বৎস! আমাদের সঙ্গে এস। তোমার অভীষ্ট 

পূর্ণ হইবে তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে।' 

সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচন উচ্চ-চীৎকার করিয়া কহিলেন, 

"আমার সঙ্কল্ল লক্ষণসেনের সর্বনাশ-সাধন! আপনার! 

আমার সহায় হইবেন কি!) নভোমগুল প্রতিধবনিত করিয়। 

উত্তর হইল,_'পাপের উচ্ছেদ-সাধনে অবশ্তই সহায়তা পাইবে ।' 

ত্রিলোচনের দিদ্রাতঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিতেই ক্রিলোচন 

দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে কে যেন দরণ্ডায়মান। তিনি অতয় 

দিয়া ভ্রিলোচনকে কহিতেছেন।_“আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবে! আস্মন, আমার সঙ্গে আন্মুন।?? 

আলোচনের যেন চমক ভাঙ্গিল; বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা 

করিলেন;--“আপনিি কে মহাশয়? কোথা হইতে আমিলেন? 

আমার মনের তাবই বাকি করিয়। জানিলেন ?” 

আগন্তক গন্ভীর-স্বরে কহিলেন,_“সে পরিচয় পরে হইবে। 

আসন্ন, এখন আমার সঙ্গে আসুন; এ বজরাঁয় আন্ুন।” 

ত্রিলোচন চাহিয়া দেপিলেন।-তিনি যেখানে অবসন্ন-দেহে 

তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়৷ ছিলেন, তাহারই অনাতিদুরে নদীবক্ষে 
একখানি সুবৃহৎ্ বহ্গরা অবস্থিতি করিতেছে ।” 

বজরাখানি কতক্ষণ হইতে সেই ঘাটে অবস্থান কা4তেছিল, 

ত্রিলোচন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন ন।। কাহার 

ৰজরা, কোথা হইতে আসিল, বজরার আয়োহীর। ত।হাকেই বা 
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সঙ্গে লইতে চায় কেন,_এ সকল প্রশ্ন মনে ন উদয় ই তখন 
আর জিজ্ঞাস] করিবার অবসর হইল না। তিনি নিরাশ্রয় 
আশ্রত্-প্রাপ্ত হইতেছেন,__এই মনে করিয়াই তিনি আগন্তকের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বজবরায় আরোহণ করিলেন। 

তীরদেশ হইতে বজরা ভাল করিয়। দেখিতে পান নাই। 

এখন বজরার নিকটে গিয়া, বজরার উপর আরোহণ করিয়া, 

দেখিলেন,_-বজরা-থানি সুন্দর-__অতি সুন্দর ! 

বজরার মধ্যে তিনটী গ্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠগুলি নানারূপ 

কারুকার্ষ্য সুসজ্জিত। বজায় উঠিয়। প্রথমেই যে প্রকোষ্ঠে 

উপনীত হইলেন, সে প্রকোষ্ঠে সুদৃশ্য বছুমূল্য একখানি গালিচা 
পাতা ছিল। তাহার উপরে, কতকগুলি কাষ্ঠাসন_সারি সারি 

সজ্জিত। সে কাষ্ঠাসনগুলি বহুমূল্য রেশমী বন্ত্রে মাচ্ছাদিত। সেই 
সকল বস্ত্রে নানারূপ জড়ির কাজ । মধ্যস্থলের একথানি আসন 

রাজ-সিংহাসনের স্তায় শোতাসম্পন্ন। সে আসনে মণিমুভ্তা- 

বিখচিত ঝালর দোছুল্যমান। কক্ষে একটী বেলোয়ারী ঝাড় 

ঝুলিতেছিল। তাহারই আলোকে কক্ষটীকে উদ্ভাসিত করিয়া 
রাখিয়াছিল। কক্ষের ছাদ ও প্রাচীর রং-বেঙ্গের চিত্রাবলীতে 

বিভূষিত ছিল। 

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া) ত্রিলোটনকে একখানি আসনে 

বসিতে বলিয়া, ভদ্রলৌকটী একবার পার্খস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 

করিলেন; এবং মুহূর্থ পরেই ফিবিয়। আসিয়া ভৃত্যকে আহ্বান 
পূর্বক কহিলেন,_“রামদাস! আহারের ব্যবস্থা কর।” 

রামদাস কহিল),--“সকলই প্রস্তুত আছে। আপনারা হাত- 

মুখ ধুয়া আম্ুন। আমি ঠাকুর মহাশয়কে বলিতেছি।” 
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ত্রিলোচন বিষম মস্ত গড়িলেন। কাহার , বজরা কে 

তাহাকে খাইতে বলিতেছে, কেনই বা তিনি তাহাদের খাগ্ভ 

গ্রহণ করিবেন? | 

ত্রিলোচনের মনে সন্কোচের ভাব বুধিতে পারিয়।, ভদ্র- 

লোকটী কহিলেন,__“আপনার বোধ হয় সঙ্কেচ হইতেছে? 

আমি আপনার পর নই। আমিও কায়স্থ। আমার পিতার 

সহিত আপনার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমায় আপনি বোধ হয় 

কখনও দ্রেখেন নাই ; অথবা দেখিলেও আপনি আমার পরিচয় 

পান নাই। কিন্তু আমি আপনাকে বরাবরই চিনি। বোধ 

হয় ৬রামধন বায় মহাশয়ের নাম আপনার স্বরণ আছে। আমি 

টাহারই জোষ্ঠ পুত্র। আমার নাম_-বিশ্বেশ্বর রায় ।”" 

আনেক পুরাতন-কাহিণী ত্রিলোচনের মনে পড়িল । ক্রিলো- 

চন কহিলেন, -“ঠা--হা ) তোমাকে খুব চিনিয়াছি। তোমার 

পত। আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তোমারও নাম আমি 

শ্ুরনিয়াছি। তুমি না পশ্চিমে কোথায় সৈনিক-বিভাগে কা 
করিতে? তোমাকে অনেক দিন দ্রেখি নাই। তাই চিনিতে 

পাবিতেছিলাম ন।! বোধ হয়, পনের ষোল বৎসর বয়সের 

পময় তুমি সৈনিকের কার্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। ভার পর 

আর দেশে আস নাই-_নয়?? 

বিশ্বেশ্বর উত্তর দ্রিলেন,_-“অনেক দিনই আমি নাই বটে; 

তবে কয়েক মাস হইল মধ্যে একবার নবদ্ীপে আসিতে তয়া- 

ছিল। তখন নবদ্বীপে সারস্বত উৎসবের মহা ধুম । গাপনার 

সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছ। হইয়াছিল। দুর হইতে আগনাকে 

দেখিয়াছিলামও বটে। কিন্তু আপনি তখন-- 
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কহিলেন,_-“আমার সে ছৃর্দিনের কথা তুমি তা হ'লে সকলই 

জান্তে পেরেছিলে ?” 

বিশ্বেশ্বর ।-“্জান্তে পেরেছি বৈকি? সেই থেকেই আমি 

আপনার অন্মরণে নানা স্থানে ঘৃরিতেছি। আজ তগবানের 

কপায় আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমাদের বহুদিনের আশা 
নি হল 1 

এই সময় ভৃত্য আহ্বাম করিল,_-“আপনারা আমু: 

আহার প্রস্তৃত।” | 

বিশ্বেশ্বর গাজ্রোখান করিলেন। ভ্রিলোচনে সক্ষোচে? 

ভাব প্রকাশ পাইল। বিশ্বেশ্বর কহিলেন,--"আস্ুন__ উঠুন; 

আম।র নিকট আপনার সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই। আপনি 

আমার পিস্বৃবন্ধ-_-পিতৃস্কানীয়।” এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর বিলো- 

চনের হাত ধরিলেন। ব্রিলোচন আর দ্বিরুক্তি করিতে 

পারিলেন ন।। 

প্রকোষ্ঠের পাশ্বস্থিত পথ দিয়া তাহারা বজরার পশ্চাৎ- 

স্থিত রন্ধনশাণায় প্রবেশ করিলেন। সেইখ।নেই হাতমুখ 

ধুইবার ব্যবস্থ। ছিল৷ মুখ হাত ধুইয় দুইজনে ছুইখানি আসনে 

উপবেশন করিলেন। পাঁচক ব্রাহ্মণ ছুইঞ্জনের সম্মুথে দুইখানি 

প্রকাও রৌপ্যপাত্রে বিবিধ আহাধ্য-দ্রব্য গ্রদান করিল। 

বজরার সাজসজ্জা দেখত] ত্রিলোচন বস্থ যেরূপ বিম্বিত 

হইয়াছিলেন, আহারের প্রাচ্য ও পারিপাট্ দেখিয়াও তিনি 

ততোহধিক বিশ্মিত হইলেন। ত্রিলোচন রহস্য কিছুই বুঝিতে 

গারিলেন না। তাহার মনে হইল,_-“এ কি স্বপ্ন দেখতেছি!) 



দ্বিত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
স্পসসীপপী পিপি () স্টল ত 

বজরায়। 

আহাবে বসিয়া ভ্রিলোচন দুষ্ট একটা প্রশ্ন জিজ্ঞগা করিবার 

[চষ্ঠা পাইলেন। কিন্তু আহারান্তে সকল কথার আলোচনা 

ঠছবে,_এই ভাব প্রকাশ করিয়া, বিশ্বেশ্বর তখন আর সে 

সকণ কথার কোনও উত্তর দিপেন না। ? 

বঞর1 ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ মাঝি-মাল্ারা পোথায় ছিল, 

'ন; ক.পতেছিল। িলোচন ভঠাহা লঙ্গা করেন মাই বঙ্গরা 

হারা দিতে শলীর আন্দোলিত হইগ,মঙ্গে অঙ্গে মাঝ- 

শংপলাদের কলকন্পেল কর্ণকৃহবে প্রবেশ রি | বরা সঙ্গে 

,য লোকজন অনেক আছে, তখন আর তাহার বুঝিবার বাকি 

হিল না। 

বজবা পালভরে চলিতে লাগিল। জপঙ্গার বক্ষ ভেদ 

করিয়া, অঙ্ধকুল বারুতরে, বজর। পৃন্বোন্তর পথে চালিত হইল। 

আহারান্তে বজর।র গবাক্ষ-পথে হন্তমুখাদ প্রক্গালন কৰিতে 

গেয়া। ভ্রিলোচন দেখিলেন, -ধ্জরাথানিকে বেষ্টন কিয়া 

করেকথানি “ছিপ? প্রহরিরূপে বজরার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। 

ব্রিলোচন কিছুই বুঝিতে গারিলেন না। কাহার বজরা ? 

কোথা হইতে আসিল? বিশ্বেশ্বরই বা কে? বিশ্েশ্বর কি 

এখন রাজা লক্ষ্ণ-মেনেরই কোনও কর্মতার গ্রহণ করিয়াছে ? 

শথবা, বঙ্জরায় উঠাইয়া এ আমায় কোথায় কোন্ দেশে লইয়! 

চলিল! আমি কি কোনও দসযু-হন্তে পতিত হইলাম! পর- 



১৮৮ লন্ষমণ-পেন। 

ক্ষণেই মনে হইল)_'আমার আর সে চিন্তায় কি প্রয়োজন ? 

যদি আমার পূর্বের অবস্থা থাকিত, আমার সে ভাবনা. 

সে আশঙ্কা ছিল। কিন্ত এখন আর আমার কিসের আশঙ্ক1_- 

কিসের ভয়! এখন আমি দন্যু-হস্তেই পতিত হই, আর 

লঙ্মণ-সেনের কারাগারেই পুনরাবদ্ধ হই, আমার পক্ষে সকলই 

সমান।? 

তাবনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিলোচন বনু পুনরায় পূর্ববত* 

প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। এবার প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া দেখিলেন,-সিংহাসম-সদৃশ সেই আপনে এক দিবা- 

কাণ্তি পুরুষ বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন: 

তাত্রকুটের সগন্ধে প্রকোষ্ঠ আমোদিত হইয়াছে! 

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-মাত্র লিশ্বেখর সেই সুকান্ত পুরুষের' সহি 

ক্রিলোচনের পরিচয় করাইয়া! দিলেন। তাহাদের পরম্প 

হিন্দী-তাষায় কথাবার্তা হইল। তিনি আসন হইতে গাত্রোখান 
করিয়। ভ্রিলোচন বসকে আপায়ন করিলেন; কহিলেন? 

“আপনাকে পাইয়া আমর! বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আগ 

আহারাদির বড়ই কষ্ট হইল। ক্রটি মাও্জনা করিবেন।” 

ত্রিলোচন যদিও কুতজ্ঞতা-প্রকাশে অভিবাদন জ্ঞাপন 

করিলেন; কিন্তু প্রহেলিকার মন্ত্র অনুধাবন করিতে না পারিয়। 

স্কুচিত হইলেন। 
বিশ্বেশ্বর পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্রিলোচন বসকে কহিলেন।_- 

“আপনি বোধ হয়, আমাদের মহারাজ সাহেবকে কথনও দেখেন 

নাই? ইনিই--মহারাজ বলবস্ত সিংহ। ইহারই বাহুবলে 

এক্ষণে তারতবর্ষ প্রকম্পিত। অযোধ্যার মহারাজ বলিয়া 
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প্রাসন্ধ হইলেও, সমগ্র ভারতবধের শাসনত।র ইহার হস্তে সপ্ত 

বলিলেও অতুযুক্তি হয় না!” 
এও এক প্রহেলিক। | ভ্রিলোচন বস্থ এ নাম কখনও 

শুনেন নাই। নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 

এরপ ম্পদ্ধার কথা কেহ যে কখনও বলিতে পারে, ইহাও 

তিনি আশা করেন নাই। যাহা হউক, ভ্রিলোচন জিজ্ঞাসা 

করিলেন,_“বঙ্গদেশে মহারাজের আগমনের উদ্দেশ্য আমার 

গান[ইতে আপত্তি আছে কি ?)? 

বিশ্বেশ্বর।--“আপনাকে জানাইতে আপত্তি! আপত্তি 

থাকিলে আপনাকে আমরা এ বজরায় আনিতে যাইব কেন?” 
ব্রিলোচন।-_- "যদি আপত্তি না থাকে, বলিতে পারেন? 

বিশ্বেশ্বর ।-“বলিব বলিয়াই তো আপনাকে এ বজায় 

আনিয়াছ। শুতক্ষণে আপন।র সাক্ষাত্কার ঘটিয়াছে। রাজা 

ন্ক্মণ-সেন কিরূপ অত্যাচারী হইয়াছেন, আপনর বোধ হয়, 

এখন আর অবিদ্িত নাই। এখানে প্রঙ্গামাত্রেই তাহার প্রতি 

বিরক্ত । দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই । গারিগাশ্থিক 

শক্রুরও অসপস্তাব নাই। অন্যায় সমরে মিথিলা অধিকার করিয়া, 

তিনি মিথিলার অধিবাসিগণকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 

কাশী-রাঞ্যও রাজ। লক্ষণ-সেনের প্রতিকূলাচরণে বদ্ধপরিকর । 
আপনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন; এ সকল সংবাদ অনেকই 

অবগত নহেন। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন !_-লক্ষণসেনের 

ৰাজ্য আর রক্ষা হয় না। আপনার ন্যায় হিতৈষীর প্রতি 

তাহার ছুর্ব্যবহার !- ইহাতেই বুঝুন না কেন, রাজা লক্ষণ 

সেনের কিরূপ মতিচ্ছনন ঘটিয়াছে।” 



১৯৩ লন্মমণ-সেন । 
পপির ততো 7 পিউ ঠাসিপি পলি ৯/ সতত তি তিন তাস রসিস্এস্ি0১ এত ০ ৩৬ ঠাপা লো সলাত সিসির পিপি পিতা 

নীরবে নতমুখে ত্রিলোচন সকল কথ। শুনিতে লাগিলেন . 

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়| বিশ্বেশ্বর উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন, 

“আমদের ধমনীতে কি মনুয্ের রক্ত প্রবাহিত হয় না! যে 

আমাদিগকে সর্বস্থাত্ত পথের তিথারী করিল, তাহার বিরুদ্ধে 

কি আমাদের একটুও প্রতিহিংপা-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় না! যে 
যানুষ এ অত্যাচার সহা করিতে পারে, সে মানুষ মানুষই নয়। 

আপনার যথাধর্্স্ব রাজা লক্মণ-সেন লুষ্ঠন করিয়। লইয়াছেন; 
আপনাকে পথের ভিখারী করিয়াছেন; তপনার সহধর্মিণ 

সেই ল্মীন্বরূপিণী -তাহার প্রতিও ঘোর অত্য।চার করিয়াছেন, 

ইহাতেও কি আপনার স্ধবদয়ে একটুও উদ্দীপনার অনল 

প্রজ্লিত হয় ন1!” 

ব্রিলোচন কিংকর্তব্যবিযূঢ় হইয়া] বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে 

চাহিয়া রহিলেন। বিশেশ্বর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“রাজ। লক্ষমণ-সেনের মন্বন্ধে আপনি কি করিবেন কিছু স্থিন 

করিয়াছেন কি? প্রাতজ্ঞার বিষয় মনে আছে কি?” 
ব্রিলোচন বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন।_“তুমি কি 

ধিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” 

বিশ্বেশ্বর উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, “প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা! 

মহারাজ লঙ্ষাণ-সেনের সব্বনাশ-সাধথের অন্য যে প্রতিজ্ঞ। 

করিয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা-পালনের কি করিলেন ?” 

ত্রিলোচন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! “এযা-_ এয! 

প্রতিজ্ঞা!” তন্দ্রাঘোরে [ত্রলোচন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন. 

তাহার মনের মধ্যে সে এরতিজ্।র বিষয় একবার যেন বিদ্যুতের 
ম্যায় চমকিয়৷ উঠিল। ্ 
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বিশ্বেশ্বর পুনরপি উত্তেজত-কণে কহিলেন,--“"আপনার 

সেই অর্থসম্পৎ, আপনার সেই পদমর্ধ্যাদা_-সম্মান-সন্তরমের বিষয় 

স্মরণ করুন! আর ম্মরণ করুন,--সতী-লঙ্ীর অশ্রগাত! কি 

অবস্থায় রাঙ্গা লক্ষমণ-সেন তাহাকে গৃহত্যাগনী করিয়াছেন, 

তাহাও স্মরণ করুন। সেই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া 

কর্তব্যাবধারণে প্রস্তুত হউন ।” 

ভ্রিলোচন।--“যাহা৷ কিছু বলিতেছ, সকলই স্মৃতিগটে 

জাগরুক আছে। কিন্তু আমার আর কি সামর্থ্য আছে? আণ্ম 

আরকি করিতে গারি ?” 

বলবস্ত সিংহ উত্তর দ্রিলেন,_“মনে করুন, আপনার এখন 

আর কিছুরই অভাব নাই। ম্মর্ণ রাখিবেন,_ আমাদের সকল 

সম্পত্তিতেই আপনার পূর্ণ অধিকার । যত টাকা চাই, আমবা 

দিব; আপনি কি চান বলুন।” 

টাকার কথায় ব্রিশোচনের মনট। প্রফুল্ল হইল। আবার 

(ঘন কাণের কাছে, 'ঝন ঝন্ ঝনাৎ শব বাঞ্জিয়া উঠিল। 

'ধুলোচন উত্তর দিলেন,__“'মাপনাদের দয়ায় সকলই হইতে 

পারে। কিন্তু আমার দ্বার আপান।দের কি উদ্দেগ্ত-সিদ্ধির 

সম্ভাবনা আছে!” 

“হা__হ1--হা1”-_হান্য করিয়া বলবস্ত শিংহ উত্তর দিলেন 

"আপনি সঙ্গে থাকিলেই আমাদের সকল উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইবে। 

্বাপনার অর্থসম্পৎ আপনি যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হন, আপনার 

সহধন্মিণীর যাহাতে সন্ধান পাওয়া যায়_ব্যবস্থা করিয়] দিব।” 

ভ্রিলোচন পুনরায় কহিলেন_-“কিন্ত আমি আপন|র কি 

উপকারে আসিব? 
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বলবস্ত সিংহ।--“আপনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত! আজ বিশ্রাম, 

করুন; কাল প্রভাতে বজর] যেখানে উপনীত হইবে, কর্মক্ষেত্র 

বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন ।” 

এই বঙ্গিয়া বলবন্ত সিংহ গাত্রোথান করিলেন। তিনি 

প্রকোষ্ঠান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। ত্রিলোচন ও বিশ্বেশ্বর 

পার্বস্থ প্রকোষ্ঠে শয়ন করিঞ্জেন। 

দুই জনে দুই পারে দুই খটাঙ্গে শয়ন করিলেন। ব্রিলোচনাকে 
হপ্তগত করিতে পারিয়াছেন বুঝিয় বিশ্বেশ্বরের আনন্দের অবধি 

রহিল না। কল্পনা-নেত্রে ভবিষ্যতের নান। সুখময় চিত্র দর্শন 

করিতে করিতে ক্ষণকাঝক মধ্যেই বিশ্বেশ্বর নিপ্রিত হইয়া 

পড়িলেন। কিন্তু চিন্তার তরঙ্কে ত্রিলোচন উদ্বেলিত হইয়। 

উঠিলেন। 
শুইয়! শুইয়। ভ্রিলোচন কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। 

তাবিলেন,_-“মহতের আশ্রয় পাইয়াছি; ভালই হইয়াছে। 

ইইদের কৃপায় হয় তো আমার ছুঃখনিশার অবসান হইতে পারে।” 
তবে একৰার মনে হইল।_ “কিন্ত কেন ইহারা আমাকে 

আদর-ষত্ব করিতেছেন? আমার দ্বারা ইহাদের কি উদ্দেঠ 

সাধিত হইবে? মহারাজ লক্্ষণ-সেনের প্রতিই বা ইহাদের 

এত বিরাগ-তাৰ কেন?” 

পরিশেষে স্থির বরিলেন,'তাবিয়া আর ফল কি? 

অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। দেখা বাউক, প্রতাতেই 

বা কোন্ নৃতন দৃশ্ত দেখিতে পাই ।' 
8 
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০0--শাশিশীশিশ 

ষড়যন্ত্রে 

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাত হইলে, জলঙ্গীর কৃজে, রাঁজ- 
ধানী হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে, এক আরণ্য-প্রদেশে বজরা 

বাধিবার আদেশ ছিল। বজর] বাধিলে মাঝির] বজর] হইতে 

নাষিয়া আপনাদের আহারাদির উদ্মোগ করিতে প্রবৃত হইল।, 

বজরার ছাদে ফরাসের বিছান! পাতা হইয়াছিল। সেখানে 

ভাকিয়ার উপর ঠেস দিয় বলবস্ত সিংহ উপবেশন করিলেন। 

তাশ্রকুট-ধূমে দ্রিক আমোদিত হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর রায় 
ঘিংলাচন বস্ুকে সেই বজরার ছাদে লইয়া] আসিলেন। বিশ্বে- 

শ্বর ইতিপূর্বে আত্মীয়তা জানাইয়া ক্রিলোটনের বেশড়যা 

পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন। ভ্রিলোচন ফরাসের এক 

গার্থখে আসিয়া উপবেশন করিজেন। পরম্পর যথারীতি 

অতিবাদন হইল। 

গ্রতাতে যে কথ গুনিবার জন্য ব্রিলোচন কৌতুতলাক্রান্ত 
ছিলেন, এইবার প্রসঙ্গতঃ সেই কথার আলোচন1 উপস্থিত 

হইল। বলবস্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,__“কর্তবা!ব্ধারগ 
কিছু করিয়াছেন কি?” 

ত্রিলোচন বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,--“কি কর্তবা,__ 

কিসের কর্তব্য ?” 

বলবস্ত সিংহ ।--“'মহারাজ লক্ষষণ-সেন সম্বন্ধে!) 



১৯৪ লক্ষমণ-সেন 
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 জিলোচন “তিনি রাজচক্রবর্ী) আমি : সামান্ঠ , প্রজা- 

মাত্র। উৎপীড়িত হইয়াছি সত্য। কিন্তু আমি তাহার কি 

করিতে পারি ?” 

বলবস্ত সিংহ।-- আপনি যদ্দি আমাদের সহায়ত করেন, 

আমরা ছুষ্টকে উপযুক্তরূপ দণ্ড দিতে পারি ।” 

ভ্িলোচন।-_“'আপনি কি আমায় পরীক্ষা করিতেছেন? 

আমি ক্ষুত্র ব্যক্তি, আমি কি করিতে পাবি 2” 

এইবার বিশ্বেশ্বর কহিলেন।_-“আপনার সামর্থ্যাসামথ্যের 

বিষয় চিন্ত। করিবার প্রয়োজন নাই; মহারাজ বলবস্ত সিংহ 

যাহা নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্তব্য বলিয়। মনে করিবেন। 

সেইমত কার্য করিলেই আ্ত্যাচারীর সমুচিত শান্তি দেওয়া 

হইবে।” 

বলবস্ত সিংহকে লক্ষ্য করিয়া ্রিলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন।__ 

“আপনারা কি উপায় নিষ্।রণ করিয়াছেন? আমার কি 

সাহায্য প্রয়োজন? আমার ক্ষুত্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব, 

আমি সে সাহায্য অবশ্তঠই করিব ।” 

বলবস্ত মিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,_-“আপনি আমী- 

দের সহায়তা করিতে সম্মত আছেন, ইহাতে বড়ই আপ্যায়িত 

হইলাম। আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 

উচ্ছেদ-সাধনে আমর নিশ্চয়ই কৃতকার্ধ্য হইব |” 

ভ্রিলোচনের হৃদয়ের মধ্যে কি যেন কিসের আঘাত পড়িল। 

ত্রিলোচন চমকিয়। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,--“"আমি আপনা- 

দের কি সাহায্য করিতে পারিব ? ক্রোধে ক্ষোভে অনেক কথা 

মনে আসে বটে? কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন আমাদের দেশের 
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পাট! ।_ ভাহার বিরুদ্ধাগরণের বিষ চিন্তা রিতেও প্রাণের 

ভিতর কেমন একট বাধা উপস্থিত হয়।” 

বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,_“সে কি! 

মাপনি সেকি বলেন! যে অতাচারী, সে মাবার রাজা 

কিসে? প্রজাপালন-রাজধর্ম। আপনাদের ন্যায় সনদ 

ব্যক্তির প্রতি অত্যাটার করিয়৷ রাজা লঙ্ষমণ-সেন বরাজধর্ম 

হইতে ত্রষ্ট হইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধাচরণে আবার সঙ্ষোচের 

বিষয় কি আছে??? 

ব্রিলোচন পুনরায় কহিলেন, “মহারাজ লক্ষমণ-সেনকে 

দগুদান সন্ধদ্ধে আপনারা কিরূপ উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন, 

আমার নিকট প্রণাশ ক আপত্তি আছে কি?” 

বলবন্ত সিংহ উত্তর দিলেন,__“আপনার নিকট প্রকাশ 

করিতে আপত্তি! আপনাকে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া 

বলিব বলিয়াই তো আপনাকে আমাদের সঙ্গে এই নিতৃত 

স্থানে আনিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি বিশ্বেশ্বরকে আন্পুর্ব্বিক 

সকল বিষয় বিবৃত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। 

বিশ্বেশ্বর কহিতে লাগিলেন,_-“মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 

আধিপত্যের দিন ফুরাইয়। মাসিয়াছে। শীঘ্রই নবদ্ধীপ-রাজ্য 

অন্ঠের অধিকার-তুক্ত হইবে। আমরা সাহায্য করি বা না 

করি, মে গতি কেহই রৌধ করিতে পারিবে না। যাঁদ আমরা 

সে পক্ষে_নবধধীপাধিপতির রাজ্যাচ্যুতি বিষয়ে-_সহায়তা করি, 
আমাদের ঘদৃষ্ট ফিরিয়। যাইতে পারে। আপনার আর কি 

ধনসম্পত্তি ছিল! আস্ুন--মহারাজ বলবস্ত সিংহের সহায়তা 

করুন। রাঙ্জয মধিকার-ভুক্ত হইলে আপনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ববা 
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হইবেন। মহারা্ সে বিষয়ে ূর্বোই গ্রতিক্রত আছেন ৷ এমন 

স্থযোগ আপনি কর্দাচ পরিত্যাগ করিবেন না। আস্মন-- আমর! 

উভয়েই মহারাজের দক্ষিণ-হস্তরূপে কার্ধ্য করিতে প্রপ্তত হই।” 

ক্রিলোচন।--“তুমি সৈনিকের কার্যে পটু। তোমার 

সাহায্য পাইলে মহারাজের অনেক উপকার হইতে পারে। 

কিন্তু গামার দ্বারা কি উপকার সম্ভবপর ?” 

বিশ্বেশ্বর ।-_“আপনার দ্বারা কি উপকার সম্ভবপর? তবে 

স্পষ্ট করিয়া বলি, শুগ্ুন। আপনি এ দেশের পথ-ঘাট সমস্তই 

অবগত আঁছেন। কোন্ ঘটি কিতাবে রক্ষিত হইতেছে, 

আপনার কিছুই অবিদ্দিত নাই। কৌনও কোনও স্থলে আপনার 
অনুগত ব্যক্তিও প্রহরীর কার্ষো নিযুক্ত আছে। আমরা যখন 

সৈম্ভ-পরিচালন করিয়! নবধ্বীপাতিযুখে অগ্রসর হইব, আপনি 

যদ্দি পথঘাট প্রদর্শন করেন, ঘাটিদারদিগকে হস্তগত করিতে 

গারেন, কত উপকার হয়! মনে করুন দেখি-_-ইহার অপেক্ষা 

সাহায্য আর কি হইতে পাবে ?” 
ব্রিলোচনের অন্তরে আবার যেন এক গুরু-স্পন্ধন অনুভূত 

হইল। ব্রিলোচন মনে মনে কহিলেন।_-“'হা ভগবান! এই 

কার্ধ্য করিবার জন্তই কি আমার প্রাণদণ্ড স্থগিত হইয়াছিল ?” 

ভ্রিলোচনকে নিরুত্তর দেখিয়া বলবন্ত সিংহ গম্ভীরতাৰে 

কহিলেন,__“আপনি নিরুত্তর রহিলেন যে!” 
ক্রিলোচন।--“কি উত্তর দিব, কিছুই ভাবিয়। পাইতেছি 

না। তবে উত্তর দিবার পূর্বে বিশ্বেশ্বরকে একট। কথ জিজ্ঞাসা 
করিবার ইচ্ছা হইতেছে। যদি অনুমতি করেন, সে কথ। 

জিজ্ঞাসা করি।”? 

এ হলি এরি ও পাস শা সিটি তরি সিল চর 



বড়যন্্রে। ১৯৭ 
এস, শী এ ২». ০ঠ ৯6 ৬৩ ৯ ৬ত তি সি ৯৫৯ সতী পিসি 5 ৯৫ ৯৫ ৯৫ ০ ছি উহ ৬. সপ স্ আট ৫ ৬৪৯ ছি ১৫১ উস অই সিসির জিত 5 

বলবস্ত সিংহ “অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ্ি 

ব্রিলোচন বিশ্বেশ্বরের দিকে যুখ ফিরাইয়! কহিলেন, 

'বিশ্বেশ্বর | রাজ লক্ষষণ-সেনের ছুব্যবহারে আমার হৃদয়ে 

প্রতিহিংসা নল প্রজ্বলিত হইতে পারে সত্য । আমার প্রতিহিংসা- 
্রণৃত্বি চরিতার্থের জন্ মহারাজ বলবস্ত সিংহের সাহায্য-প্রার্ধা 

হইতে পারি, ইহাও শ্বাভাবিক। কিন্তু তুমি কেন স্বদেশের 

রাজার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে প্রবৃত হইয়াছ? মহারাজ 

পক্মণ-পেনের সন্ধে তোমার তো। কোনই অন্থুযোগের কারণ 

নাই ' তুমি এখন প্রবাসী হইলেও তোমার পৈতৃক সম্পত্তির 

আয় নিষবমিতরূপে পাইয়া থাক। মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 

অগুগ্রহই তাহার একমাত্র কারণ। তথাপি তুমি কেন তাহার 

'বকদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতেছ ?” 
বিশ্বেশ্বর স্থির-ধীরভাবে কছিলেন।--“আমি নিষকের চাকর। 

ধাহার নিমক থাই, তাহারই আদেশ আমার শিরোধার্য্য। 

[মাকে ধাহার। গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, আমি এখন 

ধাহাদের বৃত্তিভুক্ হইয়া দিনযাপন করিতেছি, তাহাদের ইষ্ট- 

মাধন তিন্ন আমার কর্মান্তর নাই।” 
ব্রিলোচনের মনে মনে বড়ই আক্ষেপ হইল। উত্তর দিবার 

টচ্ছা! ছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না! 
বলবস্ত সিংহ কহিলেন,“কেমন ! আপনি আমাদের 

পহায়তায় দুপ্রতিজ্ঞ আছেন তো?” 
'ত্রলেচিন যেন একটু পাশ কাটাইবার চেষ্টা পাইলেন) 

+হিতলন..-নবন্বীপাধিপতির রাজত্ব যেবগ সুরক্ষিত, তাহাতে 

৫ ধান্জা অপরের গ্রবেশ-লাঁভ কখনই সম্ভবপর নহে।” 



১৯৮ লঙ্ষমণ-সেন। 
৯ রসি | আশ রী সপরিস্টিপা পিসির পম ৯ পপর পসপরসমসি০ লি সসএ এ লিল 

বিশ্বে্বর।-.“সে ভাবনা আপনাকে ভাবিতে হইবে না! 

র্গের দেবতার। এখন আমাদের সহায় হইয়াছেন। কতক- 
গুলি দেবযোদ্ধা স্বর্গ হইতে আমাদিগের সহায়তা করিতে 

আমিয়াছেন। তাহাদের বাহুবলে সাগর! ধরিত্্রী প্রকম্পিত 
হইবে। এখন ইন্ত্রপ্রস্থে তাহার! অবস্থিতি করিতেছেন। তীহা- 

দের সাক্ষাৎকার লাত করিলেই আমাদের সাফল্যের বিষয়ে 

আপনার আর সংশয় থাকিবে না|” 

বিশ্বেখর আরও বলিল্েন,-““এ যাত্রীয় আমরা যুদ্ধ করিতে 

আসি নাই; এযাত্রায় গ্জামরা কেবল পথঘাটের সন্ধান লা 
যাইতেছি। রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সেই দেবযোদ্ধা, 
বিগের সহিত অতিযানে অগ্রসর হইব, তখনই আপনি আমাদের 

কৃতকার্ধাতার বিষয় বুঝিতে পারিবেন ।” 

প্রাণট1আবার চমকিয়াউঠিল। “দেবধোদ্বগণ! কে তাহার]।" 

ব্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,_- “মহারাজ লক্ষণ-সেন আমায় 

যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন বটে; তাহা কতৃক আমার সর্ব 

লুষ্ঠিত হইয়াছে সত্য? কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের কল্পনার 

হৃদয় যেন পুনঃ-পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে । এ জীবনে অনেক পাপ 

কার্য্য করিয়াছি; কিন্তু কোনও পাপ-কার্ষেযর অনুষ্ঠানেই বিবেক 

তো! এতটা বাধ! প্রদান করে নাই 1” | 

ত্রিলোচন বিষম ভাবনায় পড়িলেন ! «বিশ্বেশ্বর দেব- 

যোদ্ধগণের কথাই বাঁ একি বলে! ইহার) কি কাহারও চর- 

রূপে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে? লঙ্গণ-সেন আমার প্রতি 

যতই অত্যাচার করুন, তিনি স্বদেশের সম্রাট । আমার প্রতি 

বদ্দিও তিনি ছুব্বহার করিয়াছেন, তথাপি তিনি আমার 



০৯০৯ তিপসসিসপসিপ 

যড়যন্্ে। ১৯৯ 
৫৯ পপি তপসস্পপিসিপিস পসি তি, ৫৯ লী তি পস্মি শছি পািত প পিসি লস ৯ সি সি লাস্মি তাস স৯সউিলি 

স্বদেশের সম্রাট । ইহার! কি আমার স্বদেশের অধিপতিকে 

সিংহাসনচাত করিয়া অপরের হস্তে রাজ্য তুলিয়া দিতে চায়! 

মা_-আমি এমন কাজে কখনই সহায়তা করিতে পারিব ন1।” 

ত্রিলোচনের একবার মনে হইল._-“না-আমি পাবিব 

না। স্পষ্ট করিয়াই এ কথ] বলিয়। দিই |? কিন্তু আপনার 

অবস্থার বিষয় মনে পড়ায় সে কথ! কাহিতে সক্ষোচ আসিল। 

ভ্রিলোচনকে চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া, বলবস্ত সিংহ উৎসাহ- 

বযঞজক স্বরে কহিলেন,_-"গু'নয়াছি, আপনি বিপুল অর্থের 

অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আজ পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই 

জলঙ্গীর বক্ষে বসিয়।, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,আমি 

আপনাকে কুবেরের ভাঙার প্রদান করিব। আপনি কত টাকা 

চান।-কি চান, আমায় খোলসা করিয়া বলুন।” 

আবার টাকা! কাণের কাছে আবার যেন টাকার বাগ 

বাজিয়া উঠিল। মন আনন্দে বিচার হইল। ভ্রিলোচন 

পম্মতি-জ্ঞাপনে প্রস্তত হইলেন। কিন্তু একি! ত্রিলোচন আবার 

এ কি শুনিলেন! কে যেন কাণের কাছে বলিয়! গেল,_ 

'টাকাও যা, ধূলাও তা।? 

নবদ্ধীপে মাঘী-পৃর্ণিমার দিন যে দুগ্ঠ দেখিয়াছিলেন, সেই 
ৃশ্ঠ মানসপটে প্রতিভাত হইল। দেখিলেন,তাহার সব্বন্থ 

গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়। দিয়! মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে 

কহিতেছেন,_“টাকাও যা, ধূলাও তা !” 

ভ্রিলাচন মনে মনে কহিলেন,_-“টাকা তুচ্ছ! টাকার 

লোভে স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে কখনই পারিব ন11” 

কিন্তু ত্রিলোচন কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। 



২০ লক্ষমণ-সেন। 
সিএস এসসি, (এট এড 

পপি পোস্ত ৯টি লস্ট পি পাস পাস পি ৫ ৬ এসি পরিসর সচল আট 

'মৌনে সম্মতি" বুঝিয়া বলবস্ত সিংহ কহিলেন,__““আপনাকে 

গাইয়া, আপনার সহায়তা পাইব বুঝিয়া, আমর] কৃতার্থ হইয়াছি। 

রাজধানীতে পৌঁছিয়া প্রথমেই আপনার মান-সন্তরম প্রতিষ্ঠার 

পক্ষে চেষ্টা করিব। আপনি প্রমাণ পাইবেন)-আমাদের 
কথাও যা, কাজও তাই।”) 

ক'কট] কৌতুহল বশে, ক্তকটা উপাধাত্তর নাই ভাবিয়া 

জ্রলোচন নতমুখে নীরবে সম্মতি জানাইলেন। 

সারাদিন সেই আরণা-প্রদ্ণেশে বজরা বাধা রহিল। সন্ধ্যার 

পর ধ্জর! ছাড়িয়া তাহার! গল্ভব্য-স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, 

স্বর ছিল। নৈশ-অন্ধকার প্রহরীর চক্ষে ধূলিপ্রদানের পক্ষে 

উপধোগী মনে করিয়। অনেক লময়েই রাত্রিকালে বজর! চালাই- 

বার বাবস্থ। হইয়াছিল। দিবসে যখন বজর] কাহারও নেত্রপথে 

পতিত হইত, অথবা কেহ বজরার আরোহীদিগের সন্ধান লইতে 

অসিত, তীর্থ-যাত্রীদিগের বজর! বলিয়। পরিচয় দেওয়া হইত । 

নবধ্ধীপাঁধিগতির রাজ্যে তীর্ঘযাত্রিগণের অবারিত দ্বার। তীর্থ- 

যাত্রীর নাম শুনিলে কাহারও প্রতি কেহই কোনরূপ সন্দেহ 

করিত ন|। ৃ 

কিন্তু তস্করের চিত্ত সদাই সন্দেহযুক্ত । তাই এই বজরার 

আরোহিগণ অনেক সময় গোপনতাবে বঙ্গরা চালাইবার চেষ্টা 

পাইতেন। বিশেষতঃ, এখন বজ্র! দেশে প্রত্যাগমনের জন 

প্রন্তত : সুতরাং এখন তাহাদের মনে সঙ্কোচের ভাব অধিকতর 

বৃদ্ধি গাইয়াছে। 



চতৃশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 
মি (০ পপিবাজ 

কম্লমণি। 

আলোচন বন্থর মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হইল। কিন্তু 

£াহার আত্মীয়-স্বজন কেহই আর তাহার কোনও সন্ধান পাই- 

পেন না। ত্রিলোচন নিজে তে৷ কাহারও কোনও মদ্ধান 

গইনেনই না; তাহার সন্ধান লইবারও অবসর কেহ পাইল 

না;--এমনই চকিতের ন্যায় তাহার অন্তর্দান ঘটিল। 

ব্রিলোটচনের সহধর্দিণী কমলমণি পতির যুক্তির জন্য যথ।সামর্থ্য 

চেষ্ট। করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। নূতন 

গ্রামের বাস উচ্ছেদ হইলে তিনি পিত্রালয়ে গমন করেন। 
কিন্তু অনৃষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে বায় । কমলমণির গিত্রালয়ে উপস্থিত 

€ইবার অল্পদিন মধ্যেই তাহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ 

করেন) জননী পতিসহ সহমৃতা হন। সংসারে অপগণ্ 

কনিষ্ঠ মাত্র বি্বমান ছিল। উহাকেই উপলক্ষ করিয়। কমলমণি 

নবদ্বীপে আগমন করেন। সেখানে গঙ্গাতীরে এক গৃহস্থের 

£টিবে আশ্রয় লন। গৃহস্থ--দুর-সম্পর্কে তাহার মাতুল হইতেন। 

কমলমণির সেই দুর-সম্পর্কিত মাতুলের নাম-হলধর রার়। 
রায় মহাশষ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। চক্ষে তাল দেখিতে পাইতেন 

না। সংসারে একমাত্র পত্বী ভিন্ন তাহার আর অপর কোনও 
বন্ধন ছিল না! পুর্বে রাজসরকারে তিনি সামন্ত বেতণে 
ঢাকরী করিতেন। ছুষ্টিশক্তিহীন হওয়ায় চাকরীতে জবাৰ 

চইয়াছে। কিন্তু রাঞ্সরকার হইতে তাহার ও তাহার গতধীর 



২০২ লক্ষমণ-সেন 

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সেই বৃত্তি-হেও 
তিনি রাজ-সংসার হইতে আপনাদের নিত্য-ব্যবহার্ধয চাউল: 
ডাউল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। সেই বৃত্তিতেই তাহাদের 

জীবিকা নির্বাহ হইত। আকাজ্মাও অধিক ছিল না। 
সুতরাং যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই আনন্দে দিন কাটিয়। 

যাইত। গঙ্গাবাসে ইষ্টচিন্তা ভিন্ন তাহাদের মন অন্য চিন্তার 

কখনও উদ্বেলিত হইত ন|। 

আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া কমলমণি যেদিন 

রায় মহাশয়ের কুটিরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেদিন 

আর আনন্দের অবধি রহিল না। রাজ-সংসার হইতে তাহার! 

যে সামান্ত বৃত্তি পান, সে বৃত্তিতে ছুই জনের অধিক লোকের থে 

কুলান হইতে পাৰে না, সেচিন্তা তাহাদের মনে আদো স্থান 

পাইল না। আপনাদের উদরপৃত্তি হউক বা না হউক, অভ্যাগণত 

আত্মীয়ের কোনরূপ কষ্ট না হয়, বৃদ্ব-রদ্ধা সদাই শুৎপক্ষে 

যত্বশীল রহিলেন। 

দিনের পর দ্রিন কাটিয়। গেল, মাসের পর মাস কাটিয়। গেল; 

ত্রিলোচন বসুর যুক্তির জন্য রায় মহাশয়ও সাধ্যমত চেষ্টা 

করিলেন। কিন্তু ব্রিলোচনের মুক্তি-লাতের কোনই পায় 

করিতে পারিলেন না। ঝ্সিলোচনের প্রাণদ্বণ্ড হইবে, ইহাই সাব্যও 

ছিল। কিন্তু মিথিলার যুদ্ধ উপলক্ষে সকলেরই মন চঞ্চল থাকায় 

মহারাজ লক্ষণ-সেন প্রাণদণ্ডের আদেশ কিছুদিন স্থগিত রাখিয়া- 

ছিলেন। এখন ঘটনাচক্রে যদ্দিও ত্রিলোচন মুক্তিলাঙ 

করিলেন, কিন্তু কমলমণির সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল ন৷। 

রাজকর্শচারিগণের কেহ কেহ রায় মহাশয়ের গৃহে ভ্রিলোচন 



কমলমণি | | ২৯৩ 
ভাসি টি পরাসটিিস্টিরি, এ আসি স্পরিপাস্সিসপিতিসি পিসি ৮ টিসি পে িলীসিীসসি রাস্তা ছি ৮ ১৯ ও 

বস্তুর স্ত্রীর অবস্থানের বিষয় অবগত ঘা যুক্তির পর 

তাহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহারা ত্রিলো- 

চনকে বায় মহাশয়ের গৃহে পৌছাইয়া দিতে পারিতেন। 

আর তাহা হইলে, মহারাজের নিকট আবেদন করিলে, হয় তে। 

ব্রিলোচনের ও তাহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সর্ন্ধেও 

মহারাজ লক্ষমণ-সেন কোনও-না-কোনও বন্দোবস্ত করিয়া দিতে 

পারতেন। কিন্তু ভ্রিলোচন নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে সুবিধা 

কিছুই ঘটিল ন|। 
ত্রিলোচন মুক্তিলাভ কৰিশন। কিন্তু একবার পত্র 

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ন;: এ দুশ্চিন্তা পড়ীর হৃদয়ে শেলসম 

বিদ্ধ হইল। যা কথাটা এবার বিশ্বাস হইল, একবার 

বশ্বাস করিতে পাঁরপেন ন1' কমলমণির মনে হইল, বুঝি বা 

তিনি নাই এ বং লোকে স্তোক-বাক্যে তীহাকে 

ঠুলাইতেছে। 

চন্তা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর ক্রিষ্ট হইয়া আসিল। যেদিন 

'এশ্পোচনের যুক্তির সংবাদ প্রচারিত হইল, সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যস্ত 

প্রতীক্ষা করিয়াও যখন তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না; 

কমলমণি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রে বিষম জরে 

তাহার দেহ আক্রান্ত হইল! বৃদ্ধ রায় মহাশয় ও তাহার পত্তী 

সারারাত্রি কমলমণির পার্থ বসিয়। শুশীষ। করিতে লাগিলেন। 

একদিনের জরেই শরীর এত শীর্ণহ্য়। এত অবসন্নত 

আসে,_বৃদ্ব-ৃদ্ধ৷ এত বয়সেও পূর্বে কখনও তাহা দেখেন নাই। 

রাত্রিতে দুইবার মুচ্ছ1 হইল। ছুইবারই প্রাণ-সন্কট হইয়! 
.দাড়াইল। রায় মহাশয় সেই রাত্রেই রাজবৈদ্যকে ডাকাইয়। 



১০৪ লক্ষমণ-সেন। 
৭৮৪৯ তত 2 তাছি ৩৯ পপ পাস ঠোট পখিএছি তছি প্মিতিঠছি লিওনি ০2১ পা তা লস জা শে তি ৯ তে লি লতি লি ডি তি লে লি তি লাখ শি তি পাতি লীসিপািল ৫ 

অ[নিলেন। রাত্রি বলিয়া, দরিদ্রের কুটীরে আসিতে 

হইতেছে বলিয়াও, রাজ-বৈদ্ধ দ্বিধা করিতে পারিলেন ন1। 

নবদ্বীপাধিপতির আদেশ-_ধনী হউক, দরিদ্র হউক, ধাহাদেরই 

যখন প্রয়োজন হইবে; সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র রাজ-বৈদ্যকে 

তাহাদের চিকিৎসার জন্য যাইতে হইবে। সহরের বিডি 

বিভাগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজবৈচ্য নিযুক্ত ছিলেন। সকলের প্রতিই 

£ একইরূপ আদেশ প্রচারিপ্ত ছিল। সুতরাং দরিদ্র রায় মহাশয়ের 

গৃহে আলিতেও রাজ-বৈদ্য বিলম্ব করিতে পারিলেন না। 

রাজবৈগ্ভ আসিয়| বিশেষভাবে রোগিণীকে পরীক্ষা 

করিলেন। অনেকক্ষণ নাড়ী টিপিয়! ধরিয়। রহিলেন। স্পন্দন 

অনুভূত হইল না। কবিরাজ মহাশয় কমলমণিকে তীবস্থ 

করিবার পরামর্শ দিলেন। 

গঙ্গার তীরেই রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র কুটীর! জীবনের শেৰ 

কয়টা দিন গঙ্গাবাস করিবার জন্য খু'জিয়। খুঁজিয়। গঞ্জার তীরে, 

নগরের প্রান্তভাগে, বৃদ্ধ রাঁয় মহাশয় এই কুটার নিন্ম করাইয়া 

লইয়াছিলেন। কুটির হইতে তীরস্থ কর আয়াসসাধ্য নহে! 

শ্বৃতরাং বৃদ্ধরৃদ্ধা! দুইজনে ধরাধরি করিয়া কমলমণিকে তীর 

করিলেন। কমলমণির কনিষ্ঠ_বালক রামদাস__'হাউ হাউ' 

করিয়া কাদিতে লাগিল ! 

ৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ রায় মহাশয় গল্গাতীরে কমলমণির পাশে 

বসিয়া রহিলেন। তাহার সহ্ধর্টিনী প্রতিবেশী ছুই এক- 

জনকে ডাকিতে গেলেন। রামদাস ব্যাকুল অন্তরে কার্দিতে 

কাদিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। 

রোগিনী এরূপতাবে বালু-শষ্যায় অবস্থিত যে, সহসা ত্র. 



কমলমণি। ২০৫ 
৯০ ৮৯৯৫ উপ৯ ২৫ ৯৫িতা৬ মিত্র সাপ সিপিএল সা ১তঠালা্পাস্ শি 

দৃষ্টিপাত করিলে, মনে হয়-_ অনেকক্ষণ তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত 
হইয়! গিয়াছে । কিন্তু অনেকক্ষণ পরে এক এক বার তাহার 

অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটী করুণ-ধ্বনি বহির্গত হইতেছে। 

আর তাহাতেই বুঝ] যাইতেছে,-তথনও প্রাণবাঘু বহির্গত হয় 
নাই। সে ধ্বনি--“একবার দেখা হবে ন11” গীড়ার সৃচন! 

হতে সারাবাত্রি এ একমাত্র বুলি। রোগিণী সকল সময়ই নিষ্পন্দ 
অবস্থায় পড়িঘ্না আছে; মধ্যে মধ্যে এক এক বার কেবল এ 

বনি তাহার প্রাণের অস্তিত্বের পরিচয় দ্িতেছে। 

এই অবস্থায় মুযৃযূ₹ কমলমণিকে স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ রায় মহাশয় 

গঙ্জাতীরে বসিয়। মাছেন,_ শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন! 

সহসা, রোগীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে১_“একবার দেখ! হবে না !?-- 

এই হতাশ-প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে'_তটভূমি প্রকম্পিত করিয়া, 
গম্ভীর-ক্ে উত্তর আসিল,_-“দেখা হবে ! অবশ্ঠই দেখা হবে। 

সতী-লক্ষমীর কামন] কখনই অপূর্ণ থাকে না।” সেই অপরিচিত 
কের উত্তর শুনিয়। বৃদ্ধ রায় মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। ভয়- 

বিশ্বয়-বিমিশ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,_.“কে তুমি!” 

“আমি যেই হই, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। ধাহাকে 

মুুর্ুু মনে করিয়া তীরস্থ করিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর এখনও" 

অনেক বিলম্ব আছে। তিনি সতী-লঙ্গী; তাহাপ সাধ অপূর্ণ 
থাকিতে তাহার মৃত্যু হইবে না। উহার যখনই মৃত্যু হইবে, পতির 

চরণে মস্তক রাখিয়। দ্রিব্যধামে গমন করিবেন। এখনও সে 

দিনের বিলন্থ আছে। আপনি আর অনর্থক তীরে বসিয়া কষ্ট 

গাইবেন না। অনুমতি করুন, আমি মা-জননীকে ক্রে।ড়ে লইয়া 
ঘ্বাপনার কুটিরে রাখিয়। আসি।” | 

১৮ 



২০৬ লক্ষণ-সেন। 
উম ও এ তির: 0৯-০৯ ভিত সি পে ৮৯7৯, পাত ০৯১ ০৯০৯০৯৪2৯৫৯ প৯৫৯ ০৯ ৯/৯৮৯০৯০৯০৯০৯০ ০৯০৯৯০৯8৮০৮ পল - 

রায় মহাশয় কহিলেন।_-“আপনি কে? আপনি কি. 

বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন11” 

“আমার পরিচয় লইবার জন্য ব্যগ্রতার কোনই আবন্তক 
নাই। পরিচয় দিবার মত আমার কিছুই নাই। নবদ্বীপের 

ঘাটে মধ্যে মধ্যে একট পাগল। সন্ন্যাসী আসিতেন, শুনিয়া 

থাকিবেন। আমি তাহারই শিষ্য । তাহারই আদেশে আমি 

আপনাদের এখানে আসিয়াছি। আপনাদের সকল অবস্থাই 

তিনি অবগত আছেন ।” 

«পাগলা! সপ্ন্যাসী!” রায় মহাশয় কহিলেন,_“সেই পাগলা 
সন্ন্যাসী! ব্রিলোচন বসুর ষর্ববনাশের মুলীভূত--সেই পাগলা 
সন্ন্যাসী!) 

আগন্তক রানি উত্তর দিলেন, “হ- হা! ভ্রিলো- 

চনের প্রাণ রক্ষাকর্ত| সেই মহাপুরুষ! তিনি না অনুগ্রহ 

করিলে ভ্রিলোচনের প্রাণদণ্ড কেহই স্থগিত করিতে পারিত না 

এই বলিয়া! আগন্তক আপন হন্তস্থিত একটী শিকড়ের প্রতি 

লক্ষ্য করিয়! কহিলেন,-_-““মহাপুরুষ এই ওষধ প্রদান করিয়াছেন; 
এই ওষধের ঘ্বাণ গ্রহণ করিলেই রোগিণী সুস্থ হইবেন ।” 

পাগল! সন্ন্যাসীর নাম গুনিয়া, রায় মহাশয়ের চিত্ত নানা 

চিন্তায় আন্দোলিত হইয়৷ উঠিল যে পাগল! সন্ন্যাসী ত্রিলো- 
চনের সর্ববনাশের মৃলীভৃত, সেই পাগা! সন্ন্যাসীই তাহার প্রাণ 

রক্ষা করিয়াছে !-__এ সংবাদ সহরময় বাই হইয়াছিল। রায় 

মহাঁশয়ও এ সংবাদ গুনিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ন্যাসীর প্রতি 

রোষের সঞ্চার হইলেও আপনা-আপনিই সে রোষ অপনীত 

হইয়াছিল। আগন্তকের বাক্যে তিনি একটু অপ্রতিত হইলেন। . 



গঙ্গার ঘাটে। ২০৭ 
বির অপ্রস্সি 

আগন্তক কমলমণির নাসাগ্রে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত শিকড়টী ধারণ 

করিলেন। সেই শিকড়ের ভ্র/ণ-গ্রহণে মৃহুর্ত-মধোই কমলমণির 

অবস্থা একটু পরিবর্তিত হইল;-_-তাহার জান-সঞ্চারের লক্ষ 
প্রকাশ পাইল। রায় মহাশয় নাঁড়ী দেখিয়াও কমলমণির 

স্চ্ন্দতার বিষয় বুঝিতে পারিনেম। 

আগন্তক কহিলেন,--"'এই দেখুন, অবস্থা কত পরিবর্তিত । 

চলুন, আমি উনাকে ক্রোড়ে লইয়। কুটিরে রাখিয়া আমি ।” 

আপতি জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও রাঘ মহাশয় কোনক্ুপ * 
আপত্তি জানাইতে পারিলেন না। প্রায় মহাশয় সমভিব্যাহারে 

কমলমণিকে লইয়া, আগন্তক কুটিরে পৌছিয়া দিলেন। 
কমলমণি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়। উঠিলেন। আগন্তক প্রস্থান করিলেন । 

রায়-গৃহিণী ও রাঘদাস যখন ছুই চারি-জন আত্মীয়কে সঙ্গে 
লইয়! নদীর ভীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেদ, তাহাদের বিস্ময়ের অবধি 

রহিল না। কমলমণি পুনজাঁবন লাভ করিয়াছেন দেখিয়া, 
তাহারা বড়ই আশ্তর্ধ্যান্বিত হইলেন। | 

পাগ.ল। সম্ন্যাসী আমিয়। স্বতের় জীঘন-দান করিয়। গিয়াছে, 

প্রভাতে সহরময় সেই কথ! রাষ্ট হইম। পড়িল। 
সর % 

পঞ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
9 

গঙ্গার ঘাটে | 

শ্বশান হইতে মরা-মানুষ বাচিয়। আসিয়াছে; আর পাগল। 

সন্ন্যামী তাহাকে বাচাইয়াছে ৮বায়ুংবিচালিত অগ্রি-স্ছুলিজের 



3 লঙ্ষষণ-সেন। 
শসপাস্িশিসিশিত-পাস্পিপাসিপা স্পা অসি সিসি সত সি সিসি তিতির সিত১৫ ৬৫৫৯৫৯৯৫৯াত্৫ ৯৫ আসিস অাছির তা তা 5 

স্টায গ্রভাতে এই সংবাদ সহরের সর্বত্র প্রচারিত হইয় পড়িল। 

সঙ্গে সঙ্গে পাগলা-সন্ন্যাসীর অলৌকিক মাহাক্ম্যের কথাও 
বিঘোধিত হইতে লাগিল। 

সদরে সেই কথার. আলোচনা, অন্দরে সেই কথার আলো- 

চনা, বৈঠকে সেই কথার আলোচমা, মজলিসে সেই কথার 

আলোচন1--হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্বত্রই সেই কথার 

আলোচন।। 

গঙ্গার ঘাটে ্রীমহলে। আঞ্জ কেবল সেই আলোচনাই 

চলিয়াছে। কেহ কহিতেছেন)_' মহাপুরুষের কি অপার মহ্হিমী!? 

কেহ কহিতেছেন,__“পাগ জাঁ-সনন্যাসী সত্যই মহাপুরুষ 1 কেহ 
কহিতেছেন।__'পাগআা-সনন্যাসীর যে এতটা ক্ষমতা, তা যদি 
আগে জান্তে পার্তাম!) 

এক ব্ষাঁয়পী আপনর প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিতে- 

ছেন,_“আশ্তর্যয !- দিদি আশ্চর্য্য! মরা মানুষ বীচিয়ে 

দিয়েছে ।” প্রতিবেশিনী বলিতেছে,_“মহাপুরূষ অসাধ্য 

সাধন করিতে পারেন। তিনি বালিমুঠা ধরিলে টাকা-মুঠা 

হয়! তিনি ফাসিকাঠ থেকে মানুষকে বাচিয়ে নিয়ে 

আসেন!” 

বর্ধায়সী।-_-“এ সব প্রত্যক্ষ ব্যাপার! অস্বীকার কবিবার 

উপায় নাই।” 

গ্রতিবেশিনী ।_-“এমন মহাপুরুষকে চ'খের সামনে পেয়ে 

চিন্তে পারি-নি !” 

ব্ষায়সী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_ “হায়! 

আগে যদ্দি চিন্তে পার্তাম !” 



গঙ্গার ঘাটে! ২০৯ 
পে স্লো লাশ সস লিসা লো পাস, এ নস লি পিপি তাস ০ লালা পাস 

গোবর্ধনের ননী এই সকল কথ শুনিয়৷ আর সহ করিতে 

পারিল না। সন্দুখে আসিয়া, মুখ-চোথ বীকাইয়া, হাতনাড়া 

দিয়া, কহিতে লাগিল,_«মারে আমার মহাপুরুষ রে! ভ্রিলো- 

চনের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দিল !__-তিনি আবার মহাপুরুষ! 

ধূলা-মুঠ। নিয়ে যদি টাকা-মুঠা ক'রবারই ক্ষমতা থাকৃতো, 
তাহ'লে আর ত্রিলোচনকে জেলে পচে মর্তে হ'ত না! আমি 
বাঁদ সেই পাগলাটাকে কখনও একবার সামনে পেতাম্, তাহ'লে 

তার ভগামি-গিরি ছুটিয়ে দিতাম !? 

এঁ কথা শুনিয়া, রামের পিসী জিব, কাটিয়া, বাধ! দিয়া 
কহিলেন,_-"ছি--ছি! দিদ্দি, অমন কথ! মুখে আন্তে নেই! 

ছেলেপিলে নিয়ে ঘরকন্না ক'রতে হয়; কার মুন্নিতে কি হয় 

€ক বলতে পারে । অমন অধন্গের কথ মুখে এন না।” 

গোবর্ধন-জননীর রোষ-সমুদ্র উথলিয়৷! উঠিণ। মুন্নির ভয় 

দেখান হইয়াছে, অধর্শখের কথা বল! হইয়াছে, আর কি রক্ষা 

আছে? গোবর্ধন-জননী ক্রোধ-কম্পান্বিত কলেবরে, গালি 

দিতে দিতে কথিল,_-“তবে রে শতেক-খোয়ারি! আমায় 

ধল্ম দেখাতে আসিস! বেটার মাথা খা !_-উচ্ছম্ ন যা।” 

ফোন্দল মুখে যুখে আরম্ভ হইয়া শেষ হাতাহাতি হইবার 

উপক্রম হইল দেখিয়।, ঘাটের অন্ঠান্ত মহিলার৷ উভয়ের মধ্যস্থলে 

আসিয়া দাড়াইলেন )--ছুই জনকে ছুই দ্দিকে সরাইয়! দ্দিলেন। 
মুখে দুই জনেই আস্ফালন করিতে লাগিল। গোবর্ধন-জননীর 

গঙ্গান্নান মাথায় রহিল। সে গালি দিতে দিতে তীবে উঠিয়া 

পুত্র গোবর্ধনের সহায়তার জন্ত প্রস্থান করিল। 

প্রায় প্রতি ঘাটেই গাগলা-সন্ন্যাসী সন্ধে তর্ক-বিতর্ক! 



২১০ লক্ষাণ-সেন। 
স্পািরীসিপছি ত% লা তা সি টি লা সির লাস তত চ০০০৫৪৮৬৬  ুব এ সামি এসি এস এ ৩ ০৯2৭ পিসি রাস 2% পা 

শিবতপার ঘাটে রৌদ্র-রস অপেক্ষা করুণ-রসের উচ্ছাঁসই 
প্রবল মাত্রায় প্রবাহিত হইল। কোনও মহিল! বাণ্প-গদগদ 
কণ্ঠে কহিলেনঃ--“মহাপুরুষ যখন এত দয়াবান, আমার মণির 
সন্ধান তিনি কিক'রে দিতে পারেন ন।! দিদি, জান তে। বল-_ 

মহাপুরুষ কোথায় আছেন! আমি গিয়। ভার শরণাপন্ন হই।” 

সঙ্গিনী সান্বনা-দান-ছঝে কহিল,_“দিদি! উতলা হ'ও 

না। বাবা বলেছেন, মাধধী-পুর্ণিমার দিন, মহাপুরুষ প্রতি 

বৎসরই নবদ্ীপের ঘাটে দ্মান্ধ করতে আসেন।” 
মহিল1।-_“অভাগিনী ট্ঘখানে ধায়, সাগর শুথায়ে যায়। 

এবার কি আর মহাপুরুষ এ ঘাটে আসিবেন! তিনি তো। 

কখনই আত্মপরিচয় প্রকাশ করিবেন না। এবার তীহা'র 

মাহাস্ত্য-কথা যেরূপভাবে প্রচারিত হইয়। পড়িয়াছে, তাহাতে 

সকলেই যে তাহাকে চিনিয়া ফেলিবে! সে অবস্থায় তাহার 
এখানে আসা সম্ভব কি?” | 

সঙ্গিনী ।--“বাব! বলিয়াছেন, তিনি নিম্পহ। পরিচয়- 
অপরিচয়ে তাহার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই! তিনি যেমন 
আসেন, তেমনই আসিবেন। দিদি! তুমি আর দিন কয়েক 
মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখ? মহাপুরুষের কৃপায় তোমার মণিকে 

নিশ্চয়ই তুমি ফিরিয়া! পাইবে ।” 
মহিল1।--কত দিন, কত বৎসর কাটিয়া গেল। কত 

দেশে কত রকমে অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কেহই তো কৈ 

মণির সন্ধান বলিতে পারিল না!” 

সঙ্গিনী ।--/মহারাজ কি বলেন ?” 

মছিল।।--“তিনি কেবলই আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। 



গঙ্গার ঘাটে । ২১১ 
শাস্তি এসসি বছিতাসিপাসির অলির লাসি সি ৬টি ০ সপ উপল সলিল লি সত ৯ ভ৪ সিসি সিলাইত ৬০ছ ৯ লি ৯ ০ সত ভাত তলা ভি সিসিক সা জি 

বলিয়াছেন,_-“ম1! তোর মণিকে আগামী মাঘী-পৃর্ণিমার মধ্যেই 
ফিরিয়া পাইবি। তাহার সন্ধনে দেশে দেশে লোক প্রেরিত 

হইয়াছে । কিন্তু বোন, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ 
মানিতেছে না।” 

সঙ্গিনী ।_-“মপির পিত1 যখন রাজ-কর্মচারিগণের সঙ্গে 

গিয়াছেন, তখন অনুসন্ধানের কোনই ক্রটি হইবে না। তুমি 
কেন এত উতল হইতেছ !”* - 

মহিল।।--“উতলা কেন হই, কি বলিব? নয়নমণি 
অপহৃত হইলে, অন্ধের অবলঘন যিনি ছিলেন, এখন তিনিও 

নিকটে নাই! আমিকেমন করিয়। কোন্ প্রাণে জীবনধাববগ 

করি 1? বোন্!-তুষি যদি ছায়ার ম্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে না 

থাকিতে, গঙ্গান্বানে আসিয়। এত দিন কোন্ কালে আমি মার 

ক্রোড়ে আশ্রয় লইতাম !-__জননীর দ্গিগ্ধ ক্রোড়ে শরীরের জাল! 
কোন্ কালে জুড়াইতে পারিতাম ! বোন্!-জনি-না, আর জন্মে 

তোমার সঙ্গে কি শত্রুতা ছিল ।” 

সঙ্গিনী।-_-“দিদি ! তোমার সকলই বাড়াবাড়ি।” 

এই সময় কাত্যায়নী সেই ঘাটে স্নান করিতে আনিলেন। 

কাত্যায়নীকে দেখিয়াই সঙ্গিনী কহিল,_-“দিদি! তুমি যেমন 

পুত্রহার1, উনি তেমনই কন্ঠাহার)। উষ্ারও একমাত্র কন্তা। 

সে কন্তাকে উনি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্ত দেখ 

দেখি, উনি কেমন মনকে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন 1” 
কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস পরিভ্যাগ করিয়া কহিলেন,_-“মন 

দল না রেখে আর ক'রছি কি? উপায় তো আর নাই” 
এই বলিয়া কাত্যা্ননী জ্রিজাসা করিলেন,_-“এ'রই পুত্রের 
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কথা সেদিন ব'লছিলে নয়? এ'দেরই নিবাস কেঁছুলীতে ? 
ইনিই কি বামাদেবী ?” ] 

সঙ্গিনী উত্তর দিল,_-"“হ। দিদি, এর কথাই সেদিন 

তোমাকে ব'লছিলাম্ম! ইহারই পুত্রের সন্ধানের জন্য মহারাজ 

পুরুষোত্তমে লোক পাঠিয়েছেন। পুরুষোত্তম যাওয়ার সময় 
পথে ধে তুমি এক ব্রহ্গচচারী বালককে দেখার কথা বলেছিলে, 

সেই বালকই ইহার পুত্রে হওয়া সম্ভব ।” 
বামাদেবী আগ্রহাম্থিত : হইয়া কাত্যায়ণীকে জিজ্ঞাদা 

করিলেন,__“হা-_-ম।! তু সত্য-সত্যই আমার মণিকে 

দেখেছিলে কি? গৌর-বরণ, বিস্ফারিত-লোচন, নবনীত-কোমল 
দেহ__গে রূপ যদ্দি একবার (দেখে থাক, কখনই তুলৃতে পার্বে 
না। হামা! তুমি দেখেছ কি তাকে?” 

কাত্যায়নী কহিলেন,--“সত্যই সে রূপ ভূলবার নহে। 

আমার পদ্মাবতী যেমন রূপবতী, সে ব্রহ্মচারী বালকও সেইরূপ 

রূপসম্পন্ন। কিন্তু সে ব্রহ্মচারী বালক তোমার পুত্র কি না, তাহ 

বলিতে পারি না। সেরূপ কোনও পরিচয্বই প্রাপ্ত হই নাই। 

তবে দেখেছি বটে তাকে। দেখেছি আর মনে মনে বলেছি 

“পন্মাবতীর যদ্দি এমন একটী বর মিলিত, বড়ই সুন্দর সাজিত।' 

বলেছি, আর অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হ'য়েছি। জগবন্ধুর চরণে 

প্রার্থনা জানিয়েছি_“জগবদ্ধু! আমার পল্মাবতীকে তোমার 

চরণে সমর্পণ করিতে চলিয়াছি। কেন আমার প্রাণে অন্য 

চিন্তার উদয় করিয়। দিয় আমায় পাতকগ্রন্ত করিতেছ ?' 

পরিশেষে, যতবারই ব্রহ্মচারীর প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, ততবারই 

মুখ ফিরাইয়! লইয়াছি?--তাহাকে আর যেন দেখিতে না হয়, 



গঙ্গার ঘাটে। ২১৩ 

এমনই তাবে চক্ষু মুদিয়া! পথ চিয়াছি। মা! সে রূপের 
সত্যই তুলন। হয় «1 পল্মাবতীর সাহত যদি তাহার পরিণয় 
হইত, লক্ষমী-জনার্দনের মিলন ঘটিত” ্ 

বালক ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বামাদেবী কত প্রশ্বই জিজ্ঞাস! 
করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্ত আর কোনও প্রশ্নেরই উত্তর 

গাইলেন না। কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
কহিলেন,_“ম] ! আর ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না। 
পুরাণ স্মৃতি যতই মনে গড়িবে, ততই মন আকুল হইয়। উঠিবে। 

ইন্ট-চিন্তা ভুলিয়া যাইব। যে সঙ্কল্প করিয়া পদ্মাবতীকে 

জগবদ্ধুর চরণে অপণ করিয়া আসিয়াছি, সে সম্কল্প ব্যর্থ 

হইবে। পদ্নাবতীর ভাবনা আর যেন ভাবিতে না হয়!-_ 
জগবন্ধু!__ আমায় সেই সামর্ধ্য দ্েও।” 

এই বলিতে বলিতে কাত্যায়নী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়। 

গঙ্গার গর্ভে স্সানার্থ অগ্রসর হইলেন। 

বামাদেবী আক্ষেপ করিয়া সঙ্গিনীকে কহিলেন,_- 

“কাত্যায়নী মনকে প্রবোধ দিতে পারেন। উনি আপনার 

কন্যাকে জগবন্ধুর চরণে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি 

বোন্,কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই? আমি যে আমার 

প্রাণের মণিকে-অঞ্চঙশের নিধিকে এক দিনও অঞ্চল-ছাড়। 

করিতে পারি নাই! দ্রিবারাত্রি বাছাকে নয়নে নয়নে রাখি- 

তাম,_পলকহীন-নেত্রে সর্বদাই তাহার মুখের পানে চাহিয়া 

থাকিতাম ! কুক্ষণে উপনয়ন দিলাম, কুক্ষণে পৃথক শয্যা রচনা 

করিলাম, কুক্ষণে কালনিদ্রা আসিল; কুক্ষণে নিদ্রাতঙ্গে চক্ষু 

চাহিলাম !-?) 
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সঙ্গিনী বাধ! দিয়া কহিল+।'আবার সেই পুরাতন 

কাহিনী! গঙ্গাখ্ানে আগরিয়াছ, গঙ্গার কর। মা জাহুবীকে 
ডাক। গু্যদেবের আরাধমা কর। দেবতা প্রসম্ম হইলে, 

সকল সম্তাগ দুর হইবে ।” 

বামাদেবী কারিতে কারদিতে উত্তর মি, 'নিশিদিন 

তাই তে ভাকিতেছি। কৈ--দেবতা সদয় হ'লেন কৈ? 

আমার মণি ফিরে এল কৈ £ মা! জাহুবী !_মা গে! ! হয় আমায় 
তোর ক্রোড়ে স্থান দে; মস আমার মণিকে এনে দে।'? 

সঙ্গিনী সান্বনা-দানে ক্কহিনেন,_-"মা জান্বী নিশ্চয়ই 
তোমার মণিকে এনে দেবেন। মাধী-পৃর্ণিমার প্নানে মহাপুরুষ 
নবদ্ধীপে আসিলে, এবার গ্নে সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। 

এখন এস, বেল! হ'ল, নাইঘে এস!?? 
এই বলিয়। সঙ্গিনী হাত ধরিয়া বামাদেবীকে প্নান 

করাইতে লইয়া গেল। 
স্লানাস্তে উভয়ে সেই ঘাটের এক পার্থে বসিয়া শিবপুজ। 

সমাপন করিলেন। প্রণামান্তে বামাদেবী প্রার্থনা জানাইলেন, 

-_-হে বিশ্বনাথ! আমার মণিকে যেন ফিরে পাই।” 
দা ধী 

৪ 

বট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

প্রত্যক্ষ-দর্শনে | 

সন্তানকে পাইবার জন্য পিতামাতার প্রাণে যেরূপ আকুলি- 

ব্যাকুলি, সম্ভানের প্রাণও পিতামাতাকে দেখিবার জন্ত-_ 
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পিতামাতার সেবার জন্ত-_সেইরূপ ব্যাকুল হইয়! পড়িয়াছে। 
যেদ্দিন আনন্দদেব উপদেশ দিয়াছিলেন,__“পিতামাতার চরণ. 
সেবাই ব্রহ্মচর্য্--পিতামাতার সেবাই সন্ন্যাস ১ সেই দিন হ্বদয়ে 
যে তরঙ্গ উখিত হয়, এখন সেই তরঙ্গে জয়দেবের দেহ-প্রাণ 
উদ্বেলিত হইয়া! উঠিয়াছে। 

জয়দেব ইষ্ট-সাধনায় বসেন, কৃষ্প্রেমে বিভোর হইয়া 
গড়েন, অমনি যেন ভভগবান সম্মুখে আসিয়া উপদেশ দেন,_ 

পিতামাতার সেবাই এখন তোমার একমাত্র ইষ্টসাধন।? তিনি 

ধ্যানে বসিয়াছেন, শ্রীহরির শ্রীচরণ চিত্তা করিতেছেন; 
দেখিতেছেন, _মা-জননী সম্মুখে আবিভূর্তা। তিনি ভগবৎ- 

গাদপদ্ে.পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন? কিন্তু দেখিতেছেন।__ 

সে পুস্প।ঞ্জলি মাতৃ-চরণে নিগতিত হইতেছে। মনকে প্রতিনিবৃত্ব 

করিবার চেষ্টা পান,দৃষ্টি ফিরাইয়! লইবার আকাঙজ্ষ। করেন, 
কিন্তু সে চেষ্ট__সে আকাঙ্ষা। সকলই ব্যর্থ হয়। 

জয়দেব রাধাকৃষ্জের যুগল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
গভীর নিশীথে নিভৃতে বসিয়। যুগল-ূর্তির অর্চনা করিতেছেন; 
ডাকিতেছেন,_“হে কৃষ্খ! হে করুণাময়! পাপীর উপায়- 

বিধান করুন। একবার দেখা দেন;-_জীবন সার্থক করি ।” 

ডাঁকিতেছেন, আর প্রেমাশ্র-প্রবাহে তাহার বক্ষঃস্থল 

পরিপ্লাবিত হইতেছে। 

পুনঃপুনঃ করুণ-প্রার্থনায় করুণাময় যেন আর নিশ্িস্ত 

থাকিতে পারিলেন না। সহস! দ্িব্যালোকে গৃহ মালোকিত 

হইল। জয়দেব চাহিয়া দেখিলেন,_এখন আর সে মৃগ্নয় মূর্তি 

নাই! ভগবান এখন প্রত্যক্ষীভূত দিব্যমুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। 



২১৩৬ লগ্মমণ-সেন 
০০ সপ, 

তিনি দেখিয়াছিলেন-_-নবীন মেঘের ঢলঢল শ্তামলন্মৃর্তি ) কিন্ত 

দেখিলেন+_-এ যেন “নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরং। জলদ- 
কোলে স্থুবন্কিম ইন্দ্রধন্থু দেখিয়া সৌন্দর্য-সুষমায় কত সময় 
তিনি আত্মহার! হইয়াছিলেন; কিস্তু এ স্ুুচিকণ ভ্রমরকুষ্ণ 

ভ্রধুগ দেখিয়। মনে মনে কহিলেন,-“মরি মরি ! এ জ্রযুগে 

“শঙ্কিত-বন্কিম-শক্রধন্ুং।?) তিনি কতবার দেখিয়াছেন,-শরতের 

সিগ্ধ শশধর; কতবার মনে করিয়াছেন,_সেই সৌন্দধ্যই 

সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকর স্বিন্ত এখন মনে হইল, এ মুখ- 

চন্দ্রের বুঝি বা তুলনা নাই! দেখিলেন,__মুখচক্রবিনিন্দিত 

কোটী বিধুং। তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন,-- 
£শুত-বন্ধিম-ার-শিখও-শিখং 

অলকাবলি-মগ্ডিত-তালতলং। 

শ্রুতি দোলিত-মাকর-কুগলং, 

কটিবেষিত-পীতপটং স্ুধটং ॥”) 

দেখিলেন,__কি সুন্দর তার, 

“ভৃশখ-চন্দন-চর্চিত-চারু-তন্ুং, 

মণি: কৌস্তুত-গহিত ভান্ু-তন্ুং ৷” 
কিব। তার, 

“কল-নৃপুর-রাজিত চারুপদং, 

মণিরঞ্জিত-গঞ্জিত-ভূঙ্গ-মদং ; 

ধ্বজ-বজ-কুশান্কিত পাদযুগং।% 

 দ্েখিলেন,__ প্রতি পদনথরে কোটীচন্দ্রপ্রভ1 ; দেখিলেন,-- 

অলক্তক-রঞ্জিত চরণ-শোতা ; দেখিলেন,__পীতধড়া মোহন- 

চূড়া | সুদ্দর-_কি সুন্দর ! তেমন সৌন্দর্য্য তিনি তো কখনও 



ষড়যন্ত্রে ৃ ২৯৭ 
ত সার তত স্পনাস্পাসসিরিসিত সি স্পিরিট ১ তাস সিসি 

দেখেন নাই! তাহার নিভাব্যে বিগ্হ-মুস্তিতেও তো সে 
সৌন্দর্য্য ছিল না! 

জয়দেব গললগ্ীকতবাসে প্রণত হইয়া বাম্পগদগদ-কণ্ঠে 

কহিলেন,_-“করুণাময় ! এত করুণ। না হইলে, লোকে তোমায় 

করুণাময় বলিবে কেন?” 

একবার দেখ। হইলে--একবার সাক্ষাৎ পাইলে, কত কথ! 

কহিবেন, কত আবার জানাইবেন! বুকতর আশা- প্রাণতর] 

কল্পন৷ ! কিন্তু জয়দেব কোনও কথাই কহিতে পারিলেন না; 

তাহার আর কোনও প্রার্থনাই জানাইবার কামনা! হইল না। 

তিনি নির্নিমেষ নয়নে কেবল চাহিয়! রহিলেন;_ কেবল 

দেখিতে লাগিলেন কি অপরূপ রূপ! 
ভাব-বিতোর জয়দেবকে সন্বোধন করিয়া নেহ-সম্তাষে 

শ্রীভগবান কহিলেন, “সখ! ! তোমার প্রেমে আমি পাগল 

হইয়া আছি। যে জন তোমার ন্যায় একান্তমনে আমার 

অনুসরণ করে, আমি তাহারই জন্য পাগল হই।” 
জয়দেব বাম্প-গদগদ-কঠে কহিলেন,__“প্রভূ! সেবকের 

প্রতি যদি এত দয়া_-এত মমতাবান্, তবে ডেকে রী 

সাড়া পাই না কেন?” 

শ্রীতগবান যধুর-কঠে কহিলেন, “সখা ! আমি তোমারই। 

যখনই তুমি ডাক, আমি তখনই তোমার নিকটে উপস্থিত হই।” 

জয়দেব।_-«টৈ--তবে তোমায় দেখতে পাই নাকেন? 

বদি কাছেই থাক, তবে সাড়া পাই না কেন?” 

জ্ীতগবান কহিলেন,_-“ভাই ! সংসারে যে তোমার একটী 

কর্তব্য এখনও অবশিষ্ট আছে! রাজা আনন্দ-দেব তোমাকে সে 

১৪) 
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৯৮ লন্মমণ-সেন 
মস তি 

কথা৷ অনেক দিন পূর্বে ন্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সে কর্তব্য 

কেন তুমি বিস্বৃত হইয্বা! আছ? এ সংসারে পিতামাতার অপেক্ষা 

পূজার সামগ্রী শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। তাহার নররূপী দেবতা 
সেই প্রত্যক্ষ দেবতার সেবা-পরিচর্ধ্য৷ পরিত্যাগ করিয়া তুমি 
যখন কেবল আমার আরাধনায় একাগ্রচিত্ত হও) আমি মনে 

বড়ই ব্যথা গাই! তুমি আমার পরম আদরের--পরম ্সেহের। 
তোমাতে আমাতে অভিন্ন বলিলেও অত্ুযুক্তি হয় না। তোমায় 

কেন প্রমাদে আচ্ছন্ন করে? আজ সেই কথা বলিবাঁর জন্যই-_ 

সেই গ্রমাদ দূর করিবার জন্ঃই তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছি। 
আর বিলম্ব করিও ন।। খত সত্বর সম্ভব, পতি-পত্বীতে 

স্বদেশে ফিরিয়া যাও। স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পিতামাতার 

পৃজায় ব্রতী হও। ইহাই এখন তোমার প্রথম কর্তব্য । 

এই কর্তব্য প্রতিপালিত হইলে ইহসংসারে তোমার কার্য 

শেষ হইবে। তখনই তোমাতে আমাতে এক হইয়1! যাইব 1” 

জয়দেব ব্যগ্রতাবে জিজ্ঞাপিলেন,_-“ঠাকুর ! এ পুরুষোত্তম 

পরিত্যাগ করিয়া গেলে তোমার দেখা পাইব কোথায় ?” 

জীতগবান উত্তর দ্িলেন,__“সথা ! তুমি যেখানে থাকিবে, 

সেই তোমার পুরুষোত্তম। কেন্দুবিন্বে গমন করিয়া আমার 

যুগল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিও । আমি তোমার গৃহে কমলার সঙ্গে 
চির-বিগ্কমান থাকিব ।” 

বিদ্যুতের জেযোতিঃ সহসা যেন মেঘের কোলে মিশিয়! 

গেল। জয়দেব ধ্যাননিবিষ্ট ছিলেন। চক্ষুরুন্ীলন করিয়া 

দে আলোক আর দেখিতে পাইলেন না। 

প্রভাতে জয়দের রাজা আনন্দদেবের মিকট আপনার 
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অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন; কহিলেন,.__“রাজন্! পিতামাতার 

জন্য আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া 

আমাদের স্বদেশ-গমনের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়। দ্বেন।”? 

রাজ আনন্গদেব আনন্দ-গ্রকাশে কহিলেন,-“তোমার 

আগ্রহ দেখিয়া! আমি বড়ই সন্তষ্ট হইলাম। মিথিলার যুদ্ধ- 

বিগ্রহ মিটিয়া গিয়াছে । দেশে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে । পথে 

আর কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। আমি, আজিই তোমা- 

দ্িগকে নবদ্বীপ-ধামে গাঠাইবার বন্দোবস্ত কাঁরয়া দিতেছি ।? 

লি 

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
মা 

মিলনে । 
গঙ্গান্নথনে আসিয়া, শিবপুজায় বসিয়া, বামাদেবী যখন 

প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,_হে বিশ্বনাথ! আমার প্রাণের 

মণিকে ফিরে এনে দেও)? সেই দিন সেই সময়ে সেই ঘাটে 

পত্বী পন্মাবতীকে সঙ্গে লইয়! জয়দেব নৌকা হইতে অবতরণ 
করিলেন। 

প্রাণে গ্রবল আকাজ্ষা)_কতক্ষণে জনক-জননীর শ্রীচরণ 

দর্শন করিবেন। সার। পথ মনে মনে জনক-জননীর চরণ 

ধ্যান করিতে করিতে আসিয়াছেন। বিধির কি অপূর্ব বিধান! 

সে আকাজ্ষা অপূর্ণ রাখিলেন না। নৌকা হইতে অবতরগ 
করিয়া জয়দেব সন্মুখেই আপন জননীকে দেখিতে গাইলেন। 



২২০ লন্ষমণ-সেন। 
শ্ 

৮০০ ৪2৫ রা ০ পি ছি ৬ ছি ইসি 

'জআননীকে দেখিয়াই জয়দেৰ ছুটিয়৷ গিয়া চরণতলে লুটাইয়া 

পড়িলেন। বাম্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,_-“ম৷ | 
আমি এসেছি ।” 

“মণি !__বাব।!--এলি!” বলিয়৷ জননী সন্তানকে ক্রোড়ে 

টানিয়। লইলেন। দরদরধারে আনন্দাশ্র পতিত হইয়! উভয়েরই 

বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল । পদ্মাবতী শ্বঞ্রদেবীকে প্রণাম 

করিয়৷ একপার্খে দাড়াইয়] রহিলেন। 

পন্লাবতীর পরিচয় প্রদান করিতে হইল না। বামাদেবী কিছু- 

ক্ষণ পূর্ব্বে কাত্যায়নুর মুখে বাহ! শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই 
তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইল। বুঝিলেন,__তগবানের কৃপায় 
কাত্যায়নীব. কামন। পূর্ণ 'হইয়াছে ;_ লক্ষী-নারায়ণের মিলন 
ঘটিয়াছে। 

পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়৷ বামাদেবী গৃহাতিযুখে অগ্রসর 

হইলেন।. মনে আনন্দ ধরে না। হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল। 

মহারাজ লক্মণ-সেনের নিকট যথাসময়ে সংবাদ পৌছিল। 
যথাসময়ে রাজকন্চারিগণ-সমতিব্যাহারে ভোজদেব প্রত্যাবৃতত 

হইলেন, পল্লাবতীর পিতামাতার কর্ণেও যথাসময়ে জয়দেব 

ও পন্মাবতীর মিলন-সংবাদ উপস্থিত হইল। আনন্দে তাহারা 

জগবন্ধুর চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু প্রবল 

আকাজ্ষ। সত্তেও, প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হেতু, তাহার আর 

কন্ঠাজামাতাঁকে দেখিতে আসিতে পারিলেন না। তবে 

হৃধীকেশ কাত্যায়নীকে বলিলেনঃ_-“কেমন? বুঝিলে এখন-- 

জগবন্ধু কেমন করুণাময়?” ্ 



মিলনে । ২২১ 

কয়েক দিন নরদ্বীপে অবস্থানের পর, মহারাজ লক্ষমণ-সেন 

 জয়দেবের পিতামাতাকে কেন্দুবিদ্বে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। 

জয়দেব ও পদ্মাবতী তাহাদের অন্থুগমন করিবেন, স্থির হইন। 

মহারাজ লক্গণ-সেন তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ক যথাযোগ্য 

বন্দোবস্ত করিয়৷ দিলেন। 

যে কয়দিন জয়দেব নবদ্বীপে ছিল্লেন, প্রতিদিনই সভাস্থলে 

'গীতগোবিন্দা গান করিতেন । মহারাজ লক্ষণ-সেন সে গান 

শুনিয়া ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। যে দিন 

গীতগোবিন্দ সমাপন হইল, সেই দ্রিন মহারাজ লক্মণ-সেন 

সতাস্থ সকলকে সনোধন করিয়া তক্তিগদ্রগদ-কণ্ে কাহলেন,_- 

“যদগান্বর্বকলাস্থ কৌশলমন্তুধানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবমূ, 

যচ্ছ লারবিষেকতত্বমপি যৎ কাব্যেযু লীলারিতঘব। 

তৎ সর্বং জয়দেৰপ্ডিতকবেঃ কৃষ্জেকতানা স্থবনঃ, 

সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিনাতঃ 

সাধবীমাধবীকচিস্তা নতবতিভবতঃশর্কর়েকর্বরাসি। 

্রাক্ষেদ্রক্ষস্তিকেত্।মমৃতমৃতম্সিক্ষীরনীরংরসন্তে 

মাকন্দ ক্রন্দকান্তাধরধরণিতলং গচ্ছযচ্ছন্তি যাব- 

প্তাবং শুঙ্গারসারস্বতমিহজয়দেবস্য বিঘপ্বচাংসি ॥ 

শ্ীতোজদেবপ্রতবস্ত বামাদেবীন্ৃত-শ্রীজয়দেবকন্য, 
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ে শ্রীগীতগোবিন্দকৃতিত্মন্ত।" 

“হে বুধমগ্ুলি ! হে ভক্তবৃন্দ ! যদি সঙ্গীত-শান্ত্রালোচনার 

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরুষ্ণলীলা-মাধূর্য)-রস আন্বাদদন করিতে চান, স্তবে 

কষ্ণগত-প্রাণ কবিপ্রবর জয়দেব গোদ্বামী রচিত এই গীভ" 

গোবিন্দ গ্রন্থ আনন্দে পাঠ করুন। যে দিন হইতে জয়দেব 



২২২ লক্ষমণ-সেন। 
রি, এ ঠ্ 

এহন 

কবি বিরচিত এই গীতগোবিন্দ এই ধরাধামে শৃঙ্গারসারম্বত রস 
বিতরণ করিতেছে, সেই দিন হইতে হে মধু! তোমার চিস্তায় 
আর মাধুর্য নাই; হে শর্কর1! তুমি কক্কর-রূপে প্রতীয়মান 
হইতেছ 7 হে অমৃত ! তুমি মৃতবৎ হইয়াছ; হে ক্ষীর! তোমার 

আন্বাদ জলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে? হে দ্রাক্ষা! তোমার প্রতি 
আর কে চাহিয়! দেখিবে? হে আতব্ক্ষ! তুমি কাদ; হে 

কান্তাধর! তুমি পূর্থীতলে প্রবেশ কর। ভোজদেবের ওরসে 

এবং বামাদেবীর গর্ভে ধাহায় জন্ম, সেই জয়দেব কবি বিরচিত 

এই গীতগোবিন্দ-কাব্য পরাশর প্রভৃতি পূর্বতম আচীর্ধ্য-বান্ধব- 
বন্দের কণ্ঠ ভূষিত করুক ।” 

পরবর্তিকালে এই উক্তি শীপ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের উপসংহার- 
ভাগে সংগ্রথিত হইয়া! আছে। বুধমণ্ডলী আজিও সংশয়ান্বিত,__ 

এ রচন! মহাকবি জয়দেবের ১ না রাজাধিরাজ লক্ষষণ-সেনের 
ঙ রর ৯ 

অফ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 

সাক্ষাতে । 

জয়দেব কেন্দুবিন্বে গমন করিলেন। কিন্তু জয়দেবের 

স্মৃতি নবদ্ধীপে উজ্জ্বল হইয়! রহিল । তিনি নবদ্বীপে কষ্ঃপ্রেমের 

যে মন্দাকিনী-ধার! প্রপ্ধাহিত করিয়া গেলেন, ক্রমশঃ তাহ! সহ 
মুখী লইয়া! সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া তুলিল। 

মহারাজ লক্মণ-সেনের প্রাণে-পে প্রেমের এক নূতন 

তবুঙ্গ উখিত, হইল । রাজকাধ্যে সময় অতিবাহিত করা 

পর 



সাক্ষাতে। ২২৩ 

অপেক্ষা তগবত্তত্বালোচনায় কালাতিপাত করাই এখন তিনি 
শ্রেয়ঃ বলয় মনে করিলেম। দিনের পর যতই দ্রিন যাইতে 

লাগিল, বৎসরের পর যতই বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, 

₹ষ্চ-প্রেমের পীযুষ-পানে ততই তাহার প্রাণ বিভোর হইয়া 

গড়িল। শেষ এমন হইয়া ধাড়াইল, মহারাজের আর রাজ- 

কারোর তত্বাবধান তাল লাগে না;-রাজনীতির কথা কেহ 

উত্থাপন করিলে মহারাজ বিরক্ত হন। 

সেনাপতি সংগ্রাম-মিংহ একদিন মহারাজকফে সেই বিষয় 

স্বরণ করাইতে আসিলেন; কহিলেন,_ “রাজন! অপরাধ 

গ্রহণ করিবেন না। আজ আপনার সহিত আমি কয়েকটি 

বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। একটু 
অবসর প্রার্থনা করি।”? | 

মহারাজ লক্ষণ-সেন নেহ-সম্তাষে কহিলেন।“কেন 

সংগ্রাম-সিংহ !_আমার নিকট কোনও কথা বলিবার পূর্বের 

আজ এত সঙ্ষোচের ভাব প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার 

যাহা বলিবার আছে, অকপটে বলিতে পার।” 

সংগ্রাম-সিংহ।--“মন্ত্রী মহাশয় আপনার নিকট সকল কথ! 

বধলিবার অবসর পান না। তাই কয়েকটী কথা আপনাকে 

জানাইবার তার আমায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।”? 

লক্ষণ-সেন।_-“কি বিষয়? যাহা! জানাইবার আছে, 

নিঃসন্কৌচে জানাইতে পার ।” 

সংগ্রাম-সিংহ তখন বলিতে গেলেন,_“রাজন্! এক একবার 

রাজকার্যেযর তত্বাবধান কি প্রয়োজন নয়, এক এক বার 

আপনি বদি রাজকার্য্যের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন!” 



২২৪ লন্ষমণ-সেন 

মহারাজ লক্ষমণ-সেন বাধ] দিয়। কহিলেন, “সংগ্রাম-সিংহ 

তুমিও আমায় এইরপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ ! কিন্তু তোমা" 

কেই জিজ্ঞাসা করি,_বল দেখি, বাঙ্গকাধ্য-পরিদর্শনের এখন 

আর আমার কি প্রয়োজন? যাহার অভাব আছে, তাহারই 

আকাঙজ্ষ। থাকিতে পারে। কিন্তু মনে-কর দেখি, এখন 

আমার কিসের অভাব? আমার বীরত্বের বিজয়-পতাক1 আজি 
নভোমগুল ভেদ করিয়া উড্ডীম হইতেছে! তারতবর্ষের কোন্ 

নৃণতি না আজি আমার প্রাধান্য মান্য করে! ইহার উপরও 

কিআর কিছু গ্রয়োজন মননে কর যে, আমায় রাজকাধ্যের 

তত্বাবধান করিতে হইবে!” 

সংগ্রাম-সিংহ । মহারাজ! সকলই সত্য। আপনাকে 

বুঝাইবার স্পর্ধা! রাখি না ৷ তবে জানেনই তো-_ আপন চক্ষে 

স্বর্ণ বর্ষে। নিজের কাজ নিজে যদ্দি একবারও দেখেন, 

কোনও দিকে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে ন। ” 

লক্ষ্ষণ-সেন।--“মামি মনে করি, আমি নিজেই সকল 

কাজ পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। সংগ্রাম-সিংহ! তোমরা কি 

আম! হইতে অভিন্ন! তোমাদের দ্বার। তত্বাবধান, আর নিজের 

তত্বাবধান,_আমি অভিন্ন বলিয়াই মনে, করি। যাহার সংগ্রাম" 

সিংহের হায় সেনাপতি আছে, রঘুদেবের ন্যায় অমাত্য আছেন, 

তাহার আবার নিজের দেখিবারকি আছে? তোমরা কি 

আম] হইতে ভিন্ন? আমি মনে করি, তোমরাই আমার এক 

একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । আমার এক অঙ্গ আমি ভগবৎ-পাদ্বপদ্ধে 

অর্পণ করিয়াছি; কিন্তু আমার অপরাপর অঙ্গ তে। আমি 

রাজকার্ধ্য-পর্যবেক্ষণের জন্ নিযুক্ত রাখিয়াছি !” 
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সংগ্রাম-সিংহ “বলিয়া তো আপনাকে বুঝাইবার 

সামর্থ্য আমার নাই। কিন্তু কিজানি কেন আমার মনে হয়, 

রাজকারধ্যে আপনার অতিনিবেশ যেন আবগ্তক হইয়াছে ।” 

লক্ষমণ-সেন।--”আমিও তো! বলিয়াছি।অভাব যাহার, 

তাহ।রই আবশ্তক। আমার অভাবও অনুভূত হইতেছে না; 

তাই আবশ্তকতাও আমি বুঝিতেছি না। আমার কিসের 

অভাব! সমগ্র ভারতবষ এখন আমার প্রাধান্ত শ্বাকার 

করিতেছে । সুতরাং সাশ্রাজ্য-বৃদ্ধির আকাজ্ষ। আমার মনে 

আর উদয় হয়না। আমি এখন অতুল ধনৈশ্ব্যের অধীশ্বর ; 

ধনৈশ্ব্যের কামনাও আমার আর নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে 
আমি সুলক্ষণধুক্ত কুমার লাভ করিয়াছ। তোমাদের ন্যায় 

অম।ত্যের পরামর্শক্রমে পরিচালিত হইলে, কুমার লাঙ্ষমণেষ 

পিতৃ-গৌরব অক্ষুণ রাখতে পারিবেন,._এ ভরসাও আমার 

আছে। তবে আমার কিসের অতাব? এবয়সে কেন আর 

আমি চিত্তকে তন্ব-চিন্তা হইতে বিরত করিব? সৌভাগোর 

উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছি; কর্মের প্রতাব পুর্ণ- 

মান্্রায় প্রদর্শিত হইয়াছে । আর কেন? এবয়সে এ অবস্থায় 

কশ্মঘোরে পুনরাবদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন ?” 

সংগ্র/ম-সিংহ।--“সকলই বুঝি--সকলই সত্য। কিন্ত 

বিষয়-বিশেষে আপনার উপদ্দেশ বড়ই প্রয়োজন। সঞ্ল, 

বিষয় আপনি দেখিতে না ইচ্ছা ক্রেন, নিতান্ত আবশ্তক 

বিষয়ে এক একবার পরামর্শ দিলেও চলিতে পারে ।” 

লক্ষ্ণ-সেন।-_“বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য,_জীবনের 

এক. এক সময়ের এক একটা কার্য নির্দিষ্ট আছে। আমি 



২২৬ . লক্ষমণ-সেন। 

সকল অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠা-লাত করিয়াছি। শেষ অবস্থার শেষ 
কার্য আমাকে কি তোমবর! বিমুখ করিতে চাঁও ?, 

সংগ্রাম-সিংহ ।--“৫স কথা আমর] কর্দাচ বলি না । কিস্তু--"" 

বাধ। দিয়া মহারাজ লক্মণ-সেন কহিলেন,--“মনে কর। 

আমি আর ইহ-ম্সংসারে নাই। মনে কর, কুমার লাঙ্গণেয় 

এক্ষণে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছে ;আর তোমর। তাহার 

দক্ষিণবাহুরূপে বিদ্যমাম আছ। সে অবস্থায় যাহ। কর] কর্তব্য, 

তাহারই ব্যবস্থা! করিতে পার ।” 

সংগ্রাম-সিংহ।--“ঘদি তাহাই কর্তব্য স্থির করিয়া থাকেম, 

সে উপদেশ তো৷ আমাদের পাওয়] প্রয়োজম। আপনি 

উপস্থিত থাকিয়া কুমারের সমন্ধে সুব্যবস্থা করিলেই ভাল 
হয় না কি!” 

লক্ষণ-সেন।--“আমি মনে করিয়াছি, আগামী সারস্বত 

উৎসবের সময় কুমারের বাজ্যাতিষেক-ত্রিয়। সম্পন্ন করিব। 

কুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া, সারস্বত উৎসব সমাপনাস্তে, 

আমি পুরুষোত্তমে গমন করিয়া, জগবন্ধুর নেবায় জীবনাতিপাত 

করিব।” 

সংগ্রাম-সিংহ।_-“আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিলেই ভাল 

হইত। কুমার রাঞ্জকাধ্যে একটু পরিপক হইলে আপনার 
পুরুষোত্তম-গযন শ্রেয়; ছিল। আপনার পুরুষোভম-যাক্রার 

সন্বল্পের বিষয় অবগত হইয়! আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 

জন্যই আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। 

কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিতে আপিয়াছি যে 

বলিয়াছি, এ প্রসঙ্গও তাহার অন্ততম | 



সাক্ষাতে । ২২৭ 

লক্ষমণ-সেন।--“ভাল, বুঝিলাম--আমার পুরুযোত্তম-গমনে 

বিরত করা, তোমার বক্তব্যের অন্তর্গত। এততিম্ন, আর 

কি বিষয় বলিবার আছে 1” 

সংগ্রাম-সিংহ।--*একজন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে আসিয়াছেন। তিনি কি জন্য সাক্ষাৎ-গ্রার্থী, কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিতে সম্মত নহেন। আমি অনেক অনুনয়- 

বিনয় করায় আমায় কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন;_“বীরসিংহের 

বিষয়ে তিনি আপনাকে কিছু বলিবেন। এ কথা তিনি অপরের 

নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।” 

. লক্ণ-সেন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,_ 
"বীরূসিংহের বিষয়! তবে কি বীরপসিংহের সন্ধান পাওয়া 

গিয়াছে! যে আমায় বীরমিংহের সন্ধান দিতে পারিবে, 

আমি তাহাকে আশাতীত পুরস্কার দিব ।” 

সংগ্রাম-সিংহ।--“সন্ন্যাসী বীরসিংহের সংবাদ দিবার জন্যই 

রাজসকাশে আমিয়াছেন 1”? 

লক্ষ্মণ-সেন।-_''সন্ন্যাপী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন 1 

ঠাহাকে .সংবাদ দিয়া এখনই এখানে আনিতে গার। বীর- 

সিংহের যদ্দি সন্ধান পাওয়। যায়, আমি বীরসিংহের হস্তে 

[মিলার তার অর্পণ করিব।”” 

জনৈক প্রতিহারীকে আহ্বান করিয়! সংগ্রাম-সিংহ সেবা- 

পন্দ স্বামীকে রাজ-সকাশে আনয়ন জন্য উপদেশ দিলেন। 

ইত্যবসরে লক্ষণ-সেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_ 

'তোমার আর কি বক্তব্য আছে 1) 

সংগ্রাম-সিংহ।--“যদি অনুমতি করেন) বলিতে পারি। 

৬ ৯৩৬ পাটি তা লীলা পতি লি তি পাছত সা সিলেটি সি চিত পাশ 



২২৮ লক্ষমণ-পেন। 
পাস সিটি ৬০ সরস সিপাসিপস্তিত ভিসি সির সপসপিি সপ স্পস্ট 6 স্পরী পি সি ছি্ত সি ৯৫ ৬ সিল উপাসটিলা সরাসরি তত ৬৫ স্পস্ট অপাসিলাসিপ পদ সি উপ সি পপ জিপ সি পা পসরা 

সে সংবাদ সর্বাপেক্ষা গুরুতর। তারত-সাস্্রাঙ্যের উত্তর-.. 
পশ্চিম প্রান্তে বহু ছুদ্ধর্য পার্ববত্য-জাতির বসতি আছে। তাহারা 

মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়৷ ধনরত্র লুণ্ঠন করিয় 

লইয়া যায়। এবার নাকি তাহার। মহারাজাধিরাজের রাঙা 

লুণ্ঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে।” 

মহারাজ লক্ষমণ-সেন গর্বোন্নত মস্তকে কহিলেন।_-“লক্ষণ 

সেন জীবিত থাকিতে নহে । সংগ্রাম-সিংহের ন্যায় সুদক্ষ 

সেনাপতি বিগ্মানেও নহে। বরঘুদেবের সায় বিচক্ষণ অমাতোর 

প্রাধান্ত সময়েও নহে।” | 

সংগ্রাম-সিংহ সম্ুচিতভাবে কহিলেন,_-“সংবাদ যেরগ 

শুনিয়াছি, তাহাই মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেছি। 

নবদ্ধীপ-রাদ্ধ্য লুষ্ঠনের জন্য তাহারা যে সক্কল্পবন্ধ হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোনই কারণ নাই।” ৃ 

লক্ষ্ণ-সেন।--'“কে তোমাকে এ সংবাদ প্রদান করিল ?” 

সংগ্রাম-সিংহ “একজন সন্ন্যাসী নিভৃতে আমায় এ 

কথ] বলিয়। গিয়াছেন।” | 

লক্ষ্ণ-সেন।--“কে তিনি? আমার নিকট একবার 

তাহাকে আনিশ্চে পারিবে না?” 

সংগ্রাম-সিংহ।--“কে সে সম্ন্যাপী, আমি কিছুই বলিতে 

পারি না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, গঙ্গার তীরে একাকী পরি- 

ভ্রমণ .করিতেছিলাম। নান। চিন্তায় মন উদ্বেলিত ছিল, 

সন্ন্যাসী কোন্ দিক হইতে আমিলেন, তাহ লক্ষ্য করি নাই। 

হঠাৎ দেখিলাম, আমার সম্মুখে %াড়াইয়।৷ আমাকে দীড়াইতে 

ইঙ্গিত করিলেন। তার পর আমাকে এ সকল কথা কহিলেন 



সাক্ষাতে । ২২৯ 
_ তা ঢা ভীষটি রসিলতিছি পাটি টি সি লো তত 2 কি স্বস্তি তি পাস তাস এসি এটি তি তাস পাস শি 227৯ শি হি ছি পাছি লা পীছি লি তীসি র৯ পালি 

বলিলেন,_-“হুশিয়ার থাকিও ; তাহারা বস্ভ মায়াবী । কদাচ 

তাহাদিগের মোহে মুগ্ধ হইও না। লক্ষ্য রাখিও--নবদীপের 

সীমানায় কদাচ যেন তাহারা পদার্পণ করিতে না পানে। 

তাহার! দেশে পদার্পণ করিলে, দেশ আচার-ভরষ্ট__ধর্শ-ত্রষ 

হইবে, দেশের সর্বনাশ ঘটিবে।” 

লঙ্মণ-সেন ব্যগ্রতাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“তার পর ।”? 

সংগ্রাম-সিংহ |--“সন্ন্যাসী অবশেষে কহিলেন,_-'আবশ্ক 

মত আমরাও তোমাদের সন্থায়তা করিব । এই বলিয়া সেই 
সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হইলেন, আর আমি তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম ন1।1”, 

লক্ষমণ-সেন।--“সে সন্ন্যাসীকে পূর্বে আর কখনও কি তুমি 

দেখিয়াছিলে ?” | 
সংগ্রাম-সিংহ ।-_-“মনে হয়, কোথাও যেন দেখিয়াছিলাম। 

কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলাম, কিছুই স্মরণ করিতে পারি না।” 

লক্ষ্মণ-সেন।-__“অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির সংবাদে উদ্বিপ্ 

হওয়ার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ, নবদ্বীপ-সামরাঞ্জ 
সর্বথ। সুবক্ষিত।” 

এই সময় সেবানন্দ ম্বাধীকে সঙ্গে লইয়! প্রতিহারী দ্বারে 

উপস্থিত হইল । মহারাজ যথাযোগ্য সম্ঘর্ধন! সহ তাহাকে আসন 
প্রদান করিলেন। মহারাজ সেবানন্দ স্বামীকে তাহা বা 

জ্ঞাপন জন্য অন্থরোধ করিলে, পেবামন্দ স্বামী কহিলেন. 

“মহারাঙজ্জ! বীরসিংহের ও শোভার সন্ধে এক পোষণ! 

প্রচারিত হইয়াছে। সে ঘোষণা কি আপনার অন: অন্থু- 
সারে প্রচারিত ?? 

২ 

-সাস্কা 



২৩০ লক্ষমণ-সেন। 
সপ স্পা মপস্সিত স্পিস্পিতিস্পিিা তিস্তা 

লক্ষষণ-সেন।-_-«“আমার নাম-সংযোগে যখন প্রচারিত | 

হইয়াছে, ঘোষণা আমারই প্রচারিত জানিবেন। আপনি 
কি পুরস্কারের প্রার্থী ?” 

সেবানন্দ ।_ “মহারাজ ! আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার' 

কোনও পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। তবে যাহাদের সংবাদ 

লইয়৷ আসিয়াছি, তাহাদের সন্বন্ধে কিছু প্রার্থনা আছে ।”) 

লক্ষণ-সেন।--'কি প্রার্থন1 1) 

সেবানন্ন।-_“প্রার্থন। নৃক্তন কিছুই নয়। মহারাজ তাহা- 
দ্বিগকে ক্ষমা করুন ।”? 

লক্ষ্মণ-সেন।-_"তাহাদিগকে দও দিব বলিয়া আমি তে। 

ঘোষণ। প্রচার করি নাই! আগনি যদি মনে করিয়। থাকেন, 

ঘোধণা-প্রচারে প্রলুব্ধ করিয়। তাহাদের সন্ধান লইয়া, 
তাহাদিগকে দণ্দান কৰির, তাহা হইলে ভ্রম বুঝিয়াছেন। 

বীরসিংহকে আমি মিধিলা-রাজ্যে প্রতিঠিত করিব বলিয়! সন্কন্প : 

করিয়াছি। বীরসিংহের সম্বন্ধে আপনার অধিক কিছু অন্থুরোধ 

বাহুল্য-মান্র । বীরসিংহকে ও শোতাকে রাজধানীতে 

আনয়নের জন্য আপনার যে কিছু সহায়তার আবশ্তক, আপন 

রাজনরকার হইতে সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবেন।” 

সংগ্রাম-সিংহকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ কহিলেন, 

“সংগ্রাম-সিংহ ! ভগবান আমার সকল সাধই পূর্ণ করিলেন। 

আমি যদি বীরসিংহের সন্ধান না পাইতাম, তৎপূর্তেই আমাকে 
যদ্দি পুরুষোত্তম-ধামে জগবন্ধুর সন্নিধানে আশ্রয় লইতে হইত, 

তাহ। হইলে জীবনে বড়ই একট। ক্ষোভ থাকিয়া যাইত। কিন্ত 

দেখ, দয়াল হরি আমার কোনও সাধই অপূর্ণ রাখিলেন না। 

পিসি 



সাক্ষাতে । ২৩১, 
ভিত্তি তাসিলাসিরি সলসিতী সি রাসিরাছি তাস সি তাস্টি-কৌ- তির ১ পি পিপি 5৭ এ আচ ৮ ০৯৪ উঠতি তি ইত ৯৪ ৯ স্মিত ৫৮ নিবি ছি ৮৯ 

তিনি করুণার সাগর; কাহারও প্রত করুণা বিতরণে রূপণ 

নহেন। সাধ কাহারও অপূর্ণ থকে না।” 

সন্গযাসী আনন্দ-গর্দগদ্ স্বরে কহিলেন)_-“সত্যই শ্রীহরির 

করুণার অন্ত নাই ! ইহজীবনেই হউক আর পরজীবনেই হউক, 
তিনি সাধ কাহারও অপূর্ণ রাখেন না। মহারাজ ! আপনি 

বড় সৌভাগ্যবান, তাই ইহজীবনেই আপনার সকল সাধ 
পূর্ণ হইল।” 

মহারাজ. লক্ষণ-সেন শোভার ও কীরসিংহের অবস্থিতির 

বিষয় সমস্তই অবগত হইলেন। কেন তাহার। অন্নতপ্ত, 
তাহাও বুঝিতে পারিলেন। বীরসিংহের অপরাধের বিষয় 

অবগত হইয়াও মহারাজের মনে অণুমাত্র বিরক্কি আসিল না। 
বরং মনে মনে তিনি বীরসিংহকে ও শোভাকে ধন্যবাদ দিলেন। 
শোত] পিতৃ-সম্মান অন্ষুপ্ন রাখিবাঁর জন্য,আর বীরসিংহ প্রতিজ্ঞা- 

পালন জন্য যাহা! করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রীত হইলেন । 

তাহাদের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি-সঞ্চালিত 
হইল না। 

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। বীরসিংহকে ও শোভাকে রাজ- 

ধানীতে আনয়নের ব্যবস্থা হইল। শোভার জনক-জননীর 

আহ্লাদের অবধি রহিল না। বীরসিংহের পিতামাতাও 

আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। শোতা ও বীরসিংহ পরস্পর 

পরস্পরের পিতামাতার নিকট প্রেরিত হইবেন, স্থির হইল। 

গুতদ্দিনে শুতক্ষণে তাহাদের পরিণয়-কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে, 

উভয়েরই পিতামাতার প্রাণে সেই আকাজঙ্ষা জাগিয়! রহিল। 
নং খু 

ঞ 



একোনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ। 
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পরিণাম! 

সেবানন্দ আশ্রমে প্রত্যাবৃজ হইলেন। দয়ানন্দের সহিত 
শোভার ও বীরসিংহের সব্বন্ধে কাহার অনেক কথাবার্তা হইল। 

দয়ানন্দ কহিলেন,_-“অনেক বুঝাইয়া বীরসিংহকে সম্মত 
করিয়াছি। কিন্তু বীরসিংহের দ্বারা আর যে সংসারের কোনও 

কাধ্য হইবে, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। আমাদের অনু- 

রোধে বীরসিংহ নবদ্বীপে, যাইতে পারেন; কিন্তু তিনি যে 
সংসারী হইবেন, সে আশ বড়ই অল্প» 

সেবানন্দ।--“আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করি। 

ভবিষ্যতের গর্ভে যাহ লুক্কার়িত আছে, তাহা কেহই রোধ 
করিতে পারিবে ন11” 

দ্রয়ানন্দ।__“কিন্ত শোতার প্রাণভর। লাধ-বুকতরা আশ! 

শোভা বীরসিংহ ভিন্ন অন্ত কিছুই জানে না। কোমল কোরকে 

অকালে কালকীট প্রবেশ করিয়া! ছিন্ন করিবে, মনে হইলেও 

কষ্ট হয়।” 

-. সেবানন্দ।--“বিধাতার নির্বদ্ধ; আমরা কি করিতে 

পারি!” 

দয়ানন্দ দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_-“ম্বাধীন- 
প্রণয়ের পরিণাম-ফল বড়ই বিষময় হয়। শোভার জন্য আমার 

বড়ই দুঃখ হইতেছে।”? 
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সেবানন -_«শোড। ও বীরসিংহ উভয়েই আপন আপন 

পিতামাতার নিকট প্রেরিত হইবেন; পরিশেষে পরস্পরের 

পিতামাতার মম্মতি-ক্রমে উভয়ের পরিণয়-ক্রিয়। সম্পন্ন হইবে +-_ 

এইরূপ বন্দোবন্তের বিষয়ই আমি শুনিয়। আসিয়াছি।” 

কুটিরের অনতিদুরে একটী বটবৃক্ষ-মূলে দাড়াইয়া৷ উভয়ে 
এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন; সহসা নদীর দিকে দয়ানন্দের 

ৃষ্টি-ঞ্চালিত হইল। দরয়াননা দেখিলেন।__শোত] ছলছল নেঝ্রে 

নদীর তীরে দীড়াইয়া তরঙ্গের দিকে চাহিয়৷ রহিয়াছেন। তিনি 

ত্বরিতপদে শোভার নিকট অগ্রসর হইলেন। পশ্চাৎ হইতে 

সন্োধন করিয়া কহিলেন)_“মা! জগের দ্রকে একডুষ্টে 

চাহিয়া কি দ্রেখিতেছিস্ ?” 

দয়ানন্দের কণ্ঠম্বর শুনিতে পাইয়া! শোভা ফিরিয়। দীড়াই- 

লেন। দয়ানন্দ দ্রেখিলেন,-শোভার আঁথি ছলছল। ছুই 

গণ বাহিয়া৷ অশ্রধারা নিপতিত হইতেছে । স্েহ-সন্তাহে 

দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“ম। ! তুই কীদ্িতেছিলস কেন ?” 

শোতা পূর্ব নীরবে নতমুখে দাড়াইয়া অশ্রুবিদর্জন 
করিতে লাগিলেন। 

দয়ানন্দ পুনরণি জিজ্ঞাস| করিলেন,--“মা! তুই কান্দিতে- 
ছিস্ কেন? বীরসিংহ কোথায় ?” 

শোভ। নিরুত্তর। দয়ানন্দ বুষিলেন, নিশ্চয়ই কোনও, 
অনর্থের হ্ত্রপাত হইয়াছে । কুটিরের দিকে চাহিয়! দেখিলেন; 

বীরসিংহকে দেখিতে পাইলেন না। মনে বড়ই সংশয় উপস্থিত 

হইল। 'বীরসিংহ!__বীরসিংহ!” বলিয়৷ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান 

করিলেন। মদীবঙ্ষে গ্রতিধ্বনি উঠিল-_'বীরসিংহ !_-বীরসিংহ |" 
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কিন্তু বীরসিংহের কোনই উত্তর পাইলেন না। শোভাকে 

সধ্োধন করিয়া কহিলেন,__“মা ! বীরসিংহ কি তবে কুটিরে 

নাই! বীরসিংহ কোথায় গেলেন 1” 
বাপ্পাবরুদ্ধ-ক্ঠে শোভা কহিলেন,_-“বাব।! আমি কিছুই 

জানি ন-_-কিছুই বলিতে পারিতেছি না। কয় দিন হইতে তিনি 
বড়ই উন্মনা ছিলেন। আপনি যখন তাহাকে নবদ্বীপ 

লইয়। যাওয়ার কথ! কহিতেন, তিনি আপত্তি করিতে পারিতেন 

না! বটে; কিন্তু তাহার অন্তরে সর্বদাই যেন অনিচ্ছার তরঙ্গ 
উখিত হইত। আঁমি যখনই কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 

দেখিয়াছি--তিনি অন্যমনস্ক । নবদ্বীপ-যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে 

শুনিয়। আঞ্জ তাহার চাঞ্চল্য, ধড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি 

নদীর দিকে মুখ ফিরাইয়! বসিয়। ছিলেন । আমরা আহারাদির 

উদ্যোগ করিতেছিলাম। পাত পাতিয়াছি, অন্ন-ব্যঞঞনাদি 

সাজাইয়! দ্িয়াছি। বৃন্দা তাহাকে ডাকিতে গিয়া আর 

খুঁজিয়া গাইল ন1! বৃন্দার চীৎ্কারে আমি বাহিরে আসিলাম। 

আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।?) 

দয়ানন্দ ।---“কৈ+। -বন্দাই বাকৈ? বন্দাই বা কোথায় 

গেল? ৰ 

“রৃন্দ1!_বৃন্দা !” বলিয়৷ দয়ানন্দ চীৎকার করিয়] ডাকিলেন। 

ব্ন্দারও আর কোনও সাড়াশব পাঁওয়। গেল না। শোতা 

কহিলেন, __““বৃন্দ1া এই পথে তাহার অনুসঙ্ধঞ্ুন গিয়াছে ।” 

দয়ীনন্দ।--“ম1! তুই তবে নদীর তীরে দড়াইয়। দাড়াইয়া 

কি দেখিতেছিলি ?” 

শোভা ।_-“আমি দেখিতেছিলাম-এ তরঙ্গ! আমার 
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মনে হইতেছিল-_এঁ শ্বেত উন্থিযালার ম! মধ্যে যেন ন তিনি প্রবেশ 

করিলেন। এক একবার মনে করিতেছিলাম-_যাই, আমিও 

ঝাপ দ্বিই। এখনি তাহাকে ধরিতে পারিব। কিন্তু পরক্ষণেই 

চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দোছুল্যমাঁন হইতেছিল। মনে হইতেছিল,__- 

অনুসরণ করিয়! যদি সঙ্গ লইতে নাপারি! ফেন-না, কতক্ষণ 

পূর্ব্বে তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়। গিয়াছেন, কেহই তো তাহ। 
বলিতে পারিল না! আমি বনের পাখীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! 

করিলাম, কেহই উত্তর দিল না! তীরস্থিত তরু-গুলস-লতা 

প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাঁও তে কোনও উত্তর দিল 

না। তটিনী কলকল স্বরে কি বলিয়৷ গেল, পাখীর কিচিমিচি 

করিয়া কি বিদ্রপ করিল, কিছুই বুঝিতে গারিলাম না।” 
শোত। আকাশের পানে চাহিতে চাহিতে নদীর ্রিকে অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন কহিলেন,_-“এ-্র তিনি ভাকিতেছেন! 
যাই_যাই!? শোভ। জল-মধ্যে ঝম্পপ্রদ্দানে উদ্ধত হইলেন। 

দয়ানন্দ স্বামী শোতার হাত চাপিয়। ধরিলেন। শোভা হাত 

ছিনাইয়। লইবার চেষ্ট। পাইলেন। শোভা চীৎকার করিয়! 
কহিলেন।__বীরসিংহ !--“বীরসিংহ | একটু অপেক্ষা কর! 

আম যাইতেছি! তোমায় ছাড়িয়। আমি এক দণ্ড বাচিব না।” 

চীৎকার শুনিয়া সেবানন্দ নিকটে আদসিলেন। দয়ানন্দ 

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন।__“সেবানন্দ ! সকল: 

চেষ্টা ব্যর্থ হইল! এত কৰিয়! বীরসিংহের জীবন রক্ষা! করি- 

লাম; এত করিয়া শোতাকে সাস্বন। দিয়া রাখিলাম ; এত 

কৰিয়া বৃন্দাকে খু'জিয়া আনিয়া উহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত 

করিলাম ;--সকলই পণ্ড হইল! বীর[সিংহ যেবপ আত্মগ্লানি- 
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অনলে অহনিশ দগ্ধ হইয়াছিলেন, শান্তিলাভ-আশায় নদীর 
জলে তাহার ঝম্প-প্রদান করাও অসম্ভব নহে। আবার 

বীরসিংহ যদ্দি সত্যসত্যই জলে ঝশপ দিয়। প্রাণত্যাগ করিয়। 

থাকেন, শোতার কি শোচনীয় পরিণাম হইবে, চিন্তা করিতেও 

শরীর শিহরিয়া উঠে। এখনি দেখ--শৌতার কি অবস্থা- 

বিপর্যয়! বীরসিংহকে না পাইলে, শোতাকেও বীচাইতে 

পারিব ন1।”) : 

সেবানন্দ।__“আমার মনে হয়, বীরসিংহ জীবিত আছেন। 

তিনি কখনই নদীর জঙ্ে বম্প-প্রদান করেন নাই। তাহা 

হইলে শোতার ও বৃন্দার শব্দ শুনার সম্ভাবনা ছিল। তাহা 

হইলে, এই কালিন্দীর "ত্র স্বচ্ছ জলে এখনি আমর বীর- 
সিংহের দ্রেহ দেখিতে পাইতাম । কালিন্দীর দ্বচ্ছ সলিনে 

নদীগর্ভ তন্ন তন্ন করিয়া! দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কৈ! 

মনুষ্যের চিহ্ন তো৷ কোথাও নাই !?? 
দয়ানন্দ।-“সেবানন্দ! ও তোমার ভ্রম-ধারণা! খর- 

শজোতা। তটিন]র গর্তে কিছু পতিত হইবা-মাত্র তীরবেগে 
ত্রোতোমুখে তাহা কোথায় ভাসয়! যায়। দেখ দেখি,_-তটিনীর 

কি বিদ্যুর্গাতি !” 

সেবানন্ন ।--“আচ্ছ!-আমি বনগ্রদেশ ও নদীগর্ভ 

সন্ধান করিয়া দেখিতেছি। আপনি শোতাকে সুস্থ করুন।” 

শোভ। পুনরায় দয়ানন্দের হাত ছিনাইবার চেষ্ট1 পাইলেন; 

চীৎকার করিয়া কহিলেন।_-“যাই-_যাই, আমিও যাই !” 

দয়ানন্দ সান্বন। দিয়া কহিলেন।_-“ম। ! বীরলিংহ এখনই 

আসিবেন। তুমি একটু স্থির হও ।” 



মর] হ'ল না।। ২৩৭ 
২ ১০৯ মিস্টি এও সপ্ন স্বস্তি সিসি সাস্পাসিএসিতসিতস্পস্্পিস্পিস্িতিস্পাস্পিস্পাস্প সপাস্পি স্াস্পিী 

এই বলিয়া হাত ধরিয়া, দয়ানন্দ শোভাকে কুটিরে লইয়া 

গেলেন। সম্মুখেই অন্ন-ব্যঞ্জন সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাই- 
লেন। মনে হইল, একবার বলেন,_-“ম1! তুই আহার কর!" 

কিন্তু বুঝিলেন-_বৃথ্ণ৷ বাক্যব্যয়। বৃন্দা না ফিরিলে শোতাকে 

প্রকৃতিষ্থ কর! সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তিনি কেবল মিষ্টবাক্যে 

শোতাকে ভূলাইয়। রাখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। 
ঈ ক 

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 
নি প্জন 

মর! হ'ল ন]! 

বীরসিংহ যখন কুটির পরিত্যাগ করেন, কালিন্দীর জলে 

ঝাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবারই সঙ্কপ্ল করিয়াছিলেন। কিন্ত 
যখন তীরে উপনীত হইলেন, নদী-গর্ডে ঝম্প-প্রদ্ধানে বিবেক 
এতিনিবৃত্ত করিল। 

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন,__“এই জলে বম্প-প্রদ্দান 

করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই কি আমার পাপের প্রায়শ্িত্ত 

হইবে? মৃত্যুই কি শেষ! মহাপুরুষগণের মুখে কখল তো সে 

কথা শুনি নাই! মৃত্যুতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এর্াবাধ হয় 

শান্ত্রবাক্যও নয়! তবেকি করি_-কোথায় যাই! আমার 

পাপের প্রায়শ্চিত--কিরূপে হইতে পারে ?” 

বিবেক কহিল,_-“বীরসিংহ! অস্থির হইতেছ কেন? 
চাঞ্চল) পরিহার কর। যে প্রকার পাপ করিয়াছ, তাহার সেই 

প্রকার প্রায়শ্চিত্ শান্ত্রবিহিত। তুমি আপনার পিতার বিরুদ্ধে 



২৩৮ লক্ষমণ-পসেন 
৭ সপ পিসি পাস্তা পো্স্পর পিস সি সস পাস্তা সী পাস্তা সস 

অন্ত্রধারণ করিয়! শক্রর পলায়নের পথ প্রশস্ত করিয়। দিয়াছিলে! 

শত্রু দুর্বল বলিয়াই তোমার পিতা প্রাণ পাইয়াছিলেন,_ তাহার 
জয়লাভ হইয়াছিল। কিন্তু শত্রু যদি প্রবল হইত, তোমার 

পিতার কি পরিণাম সন্ভতাবন| ছিল,-একবার ভাবিয়া দেখ 

দেখি মৃত্যুতে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?” 

বীরসিংহ জিজ্ঞাস| করিলেন।_“তবে কি আমার পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত নাই?” 
বিবেক উত্তর দ্রিল,_-*যেমন কঠোর পাপ, তার তেমনই 

কঠোর প্রায়শ্চিত্ত চাই। ভুমি শ্বদেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র 

ধারণ করিয়াছিলে; ধাহার অন্নে প্রতিপালিত, তাহাবই 

বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেলে! কেবল তাহাই নহে; তুমি 

আপনার আরাধ্য দেবতা পিতার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলে] 

তাহার সহিত ছলন। করিয়া, শক্রর পলাঁয়নের উপায় বিধান 

করিয়। দিয়াছিলে! এ গুরু-পাপের জন্য গুরুতর দণ্ড-_শুরুতর 

প্রায়শ্চিত্ত আবশ্তক।৮ 

বীরসিংহ।--“সেই গুরুদণ্ড, গুরুপ্রায়শ্চিত্তই গ্রহণ করিতে 

প্রস্তুত আছি। যদ্দি তুষানলে দেহত্যাগ করি, সে গ্রায়শ্চিতত 

কি সম্ভবপর নহে!” 

বিবেক।--“তুমি কেবলই আত্মহত্যার কল্পনা করিতেছ! 
কিন্ত আত্মহত্যায় নূতন পাপের সঞ্চার হয়”--এ কথা তোমার 

মনে একবারও জাগিতেছে না কেন? 

বীরসিংহ ।--“তবে কি প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমায় উপদেশ 

দেন। যেরূপ গুরুতব প্রায়শ্চিত্বের প্রয়োজন) আমি সেইরূগ 

প্রায়শ্চিত্ত করিতেই প্রস্তত আছি।” 



মর হলনা! ২৩৯ 

বিবেক “তোমার এ পাপের প্রায়শ্চত্ত__স্বদেশের 
সম্রাটের পক্ষে অন্ত্রগ্রহণে স্বদেশের শত্রুর উচ্ছেদ-সাধন! শক্রর 

গলায়নের পথ প্রস্তত করিয়া দিয়] তুমি যে পাপকাঁধ্য করিয়াছ, 

সে পাপের প্রায়শ্চত্ত-স্বদেশে শত্রুর প্রবেশে বাধা-প্রদান। 

যদ্দি কৃতকার্য হও, আর সেই কৃতকাধ্যতার জন্ত যাদ প্রাণদান 

করিতে হয়, তাহাই তোমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ।*? 
বীরসিংহ।-_-“'ভাল, সেই প্রায়শ্চিতের জন্থই প্রস্তুত রহিলীম।” 
বিবেক ।--“তবে প্রত্যাবৃত্ত হও। দেশে ফিরিয়। যাও। 

আততায়ীর আক্রমণ হইতে স্বদ্দেশ-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হও।” 

বীরসিংহ।--"দেশে ফিরিয়া গিয়া, কি করিয়া এ মুখ 

দেখাইব! লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে,- তুমি কি সেই 
বীরসিংহ !__ আততায়ীর পক্ষাবলঘনে আপন পিতার বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিয়াছিলে,_ভুমি কি সেই বীরসিংহ ! তখনকি 

উত্তর দ্রিব ?--কোথায় মুখ লুকাইব? তারপর লোকে যখন 
জানিতে পারিবে,_-একটী রমণীর মুখ দেখিয়া, বিহ্বল হইয়া, 

আমি এই গুরুতর পাপকার্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম, তখন তাহারা 

থে টিটকারী দিবে, কেমন করিয় তাহা সহ কৰিব ? নানা; 

আমি আর দেশে ফিরিতে পারিব না!__-এ মুখ আর স্বদেশ- 

বাদীকে দ্েখাইব না!” 
বিবেক ।_-“দেশে ন। ফিরিতে চাও, যদি একাস্তই সঙ্কোচ- 

বোধ হয়, নিভৃতে লুক্কাফ়িত থাক ;--শুভ-মুহূর্ডের প্রতীক্ষা 

কর। আত্মহত্য। করিও না। আত্মহত্যায় মহাপাপ !? 

বীরসিংহ উচ্চ-চীৎকাঁরে জিজ্ঞাসিলেন,_ “তবে কি প্রাণ- 

ত্যাগ কৰিব না?)? 



২৪০ লক্ষষণ-সেন। 
শিস এ লস টপস পপ 

সঙ্গে সঙ্গে নদীগর্ভ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল।--“ন11” 

বিবেক উত্তর দিলেন,--“না 1” 

বীরসিংহের প্রাণত্যাগ কর] হইল না। বীরসিংহ ফিরিয়া 

দড়াইলেন। কিন্তু স্ল্যাসীদের আশ্রমে তাহার আর ফিরিয়া 
যাইবার ইচ্ছ। হইল না । কেন-না, দয়ানন্দ শ্বামী তাহাকে রাজ- 

ধানীতে পৌছাইয়। দ্রিবার উদ্মোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। 
সয় ঈ 

একপধ্গাশ পরিচ্ছেদ । 
স্পা (০) অপ 

- স্বল্প । 

বীরসিংহ অন্যপথে ধনাত্তরে প্রবেশ করিলেন। অনুসরণ. 

কারী সেবানন্দ তাহার কোনই সন্ধান পাইলেন ন1। 
বীরসিংহ ৰনের মধ্যে অনেক দুধ চলিলেন। কিন্তু কোথায় 

চলিলেন, কাহার নিকট চলিলেন,_কিছুই স্থিরতা নাই। 

কালিন্দীর ধারে ধারে, আকাবাকা পথে, তিনি অনেক দুর চলিয়া 
যাইলেন। কতক্ষণ চলিলেন, বীরসিংহের কোনই অনুভূতি 
নাই। দ্বিনদেব আপন কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া পশ্চিম-গগনে 
বিশ্রাম লইতে চলিলেন। ততগ্রতিও চিনি ত্রক্ষেপ করিলেন 

না। পাখিকুল কলরব করিতে করিতে সন্ধ্যাসমাগম জানাইয়া 

দিল? তৎগ্রতিও তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। তিনি কেবল 

আপন মনে চলিতে লাগিলেন। গরিশেষে চলিতে চলিতে যথন 

বাধাপ্রাপ্ত হইলেন 7 নৈশ-অন্ধকারে যখন দৃষ্টিশক্তি রোধ হইল। 



মরা হলো না। ২৪১ 

কোন্ পথে কোথায় চলিতেছেন,.- আর যখন নির্ণয় করিতে 

পরিলেন না; একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। 

বীরসিংহ এখন এমনই স্থানে এমনই অবস্থায় উপনীত যে, 

আর অগ্রসর হইতেও পারেন নী, পশ্চাতে ফিরিবারও সুবিধা 

নাই। অন্ধকার !_অন্ধকার !-_ঘনান্ধকারে দি্মগুল আচ্ছন্ন 

করিয়া ফেলিয়াছে। নভোমগুল নক্ষত্র-মাঁলায় বিখচিত হইয়াছে; 
কিন্তু পত্রান্তরাল মধ্য দিয়া চিৎ সে রশ্মি ঢৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। দুরে_ নিকটে- পার্খে, কোথাও শিবাকুল চীৎকার 

করিতেছে, কোথাও ব্যাপ্র-তপ্ংকাদি হিংশ্র বন্তজন্তর হুহস্কার- 

ধ্বৰন উত্থিত হইতেছে । 

বীরসিংহ কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু কর্ণে যখন 

সেই সকল হিংঅ-জন্তগণের ভুহক্কার-ধ্বনি প্রবেশ করিতেছে, হৃদয় 

আওঙ্কে শিহরিয়। উঠিতেছে। এক একবার বীরসিংহ আতঙ্কে * 

অভিভূত হইয়। পড়িতেছেন। চীৎকার করিবার সাহস হইতেছে 

না;_মনে হইতেছে, পাছে কণ্ঠস্বর শুনিলে মন্ুষ্ট-সমাগম 

অনুভব করিয়া তাহারা আসিয়। তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। 

কিছুক্ষণ পৃর্ব্বে যখন বীরপিংহ মরণের জন্য প্রস্থত হইয়া- 

ছিলেন, এ সকল বিতীষধিক1 উপস্থিত হইলে কখনই তিনি 

আতঙ্ক অন্থুতব করিতেন না। কিন্তু এখন? বীরসিংহের 

বাচিবার সাধ হইয়াছে। প্রাণরক্ষা করিতে না পাবিলে পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত হইবে না; তাই প্রাণের প্রতি তাহার মমতা 

জম্িয়াছে। প্রাণের মমতা; সুতরাং প্রতিপদেই প্রাণ 

। শাশের আশঙ্ক। ! 

বৃক্ষতলে বসিয়া বীরসিংহ, এখন কেবল ভগবানকে 

]. ২১ 
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ভাকিতেছেন।৯-“হে ভগবান! এবিপদে আধায় রক্ষা কর।” 

কয়েক দণ্ড পূর্ববে যিনি মরণের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার 
জন্য ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, এখন আবার তিনিই মরণের 

বিভীধিকায় ব্যাকুল হইয়। ভগবানকে ডাকিতেছেন। ইহাই 

মানুষের প্রকৃতি। 

যে আরণ্য-পথে যে বৃক্ষমূলে বসিয়া! বীরসিংহ প্রাণ-সংশয়ে 

কাল কাটাইতেছিলেন; দেই পথ দিয় ছুইটী পথিক কোথায় 

কোন্ কার্ধ্যাত্তরে চলিস্বাছিলেন। পথিকদ্বয়ের একবাক্তি 

একটী আলোক ধরিয়া আগ্রে অগ্রে চলিতেছিল; গপর ব্যক্তি 

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিলেন। যে আলোকে তাহর1 পথ 

চলিতে ছিলেন, হঠাৎ দোঁখলে, তাহা মশালের আলোক বধিয় 

প্রতীত হইত। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। একটী কাষ্ঠৰঙের 

অগ্রতাগে একথগ প্রস্তর ছিল। তাহ হইতেই মশালের ন্যায় 

জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিকদ্বয় সে পথে গতিবিধি 

করিতে অতান্ত ছিলেন। সুতরাং পথ চলিতে তাহাদের মনে 

কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হয় নাই। 

পথে চলিতে চলিতে তাহার] হঠাৎ বীরসিংহকে এরূপ 

জীবন্ম ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সেই রাত্রে, সেই বিজন 

অরণ্য-মধ্যে একাকী একটী মানুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া 

পথিকঘ্বর বিশ্মিত ও আশ্র্ধ্যান্িত হইলেন। আলোক" 

বাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যিনি আমিতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা 

করিলেন,_:“কে তুমি? কে টির এই বৃক্ষমূণে 

রা আছ??? 

আতঙ্কে শিহরিয়! উঠিয়া, শিরিন কণ্ঠে বীরমিংহ উত্তর 
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দিলেন, এআমি পথিক! আমি নিঃসন্বল। আমায় প্রাণে 

মারিবেম মা।” 

বীরসিংহ মনে করিয়াছিলেন, যাহার] মশালের আলে! 

লইয়। আসিতেছে, তাহার। নিশ্চয়ই দন্যু। তাহার নিকট অর্থ- 

সম্পৎ আছে মনে করিয়৷ দস্যুরা তাহাকে বধ করিতে আসিয়াছে । 

তাই তিনি কাতর-কণে কহিলেন,--"আযাকে প্রাণে মারিবেন 

না! আমার কিছুই নাই, আমি নিঃসঘ্ধল।” 

আগন্তক জিজ্ঞাসা করিলেন,-“তুমি এখানে কিরূপে 

আমিলে 1? 

বীব্রসিংহ কাপিতে কাপিতে উত্তর দিলেন,_“আমি পথ 

হারাইয়াছি।” 

আগন্তক আশ্র্য্যান্বিত হইলেন; কছিলেন,-_-“পথিক ! 
তুমি পথ হারাইয়াছ! তোমার পথভ্রষ্ট হইবার কারণ?” 

বীরসিংহ উত্তর দিতে পারিলেন ন]। 

আগন্তক কহিলেন।_“এ সংসার কর্মক্ষেত্র! সংসারে যে 

যেরূপ করব করিবে, সে সেইরূপ ফলভাগী হইবে। ইহার অন্য! 

কখনও ঘটে নাই ; কখনও ঘটিতে পারে না। তাল, জিজ্ঞাস 

কৰি,-তুমি যে পথহার। হইয়াছ; তুমি কি কখনও কাহাকেও 
পথহার! করিয়াছিলে ?” 

বীরসিংহ চমকিয়। উঠিলেন; কহিলেন।_-“এ'যা,-এ যা ! 

শামি কেন পথহার| করিব?” 

আগন্তক ।-_.তাল করিয়। মনে করিয়! দেখ দেখি। এ 

সংসারে কার্ধ্য-কারণের অভিষ্ন সম্বন্ধ ।” | 

বীরসিংহ সে প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না; 
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কেবল কহিলেন,_-“আমি বিপন্ন; আমি পথত্রষ্ট; আপনারা 

আমায় রক্ষা করুন|” 

আগন্তক অভয় দিয়া কহিলেন।_-“তোমার কোনও তয় 

নাই। আমাদের তৃষ্টিপথে খন পতিত হইয়াছ, তোমার আর 

কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। এস,_এখন আমাদের সঙ্গে 

এস। তোমার বক্তব্য পরে শুনিব। বক্তব্য শুনিয়।, তোমাকে 

তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিব।” 
বীরসিংহ পথিকদ্বয়ের পশ্চ।ৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। 

কিন্তু পথ চলিতে চলিছ্ে এক অভিনব চিন্তায় তাহার চিত্ 

আন্দোলিত হইয়] উঠিল। 'তিনি কেবল পথিকের প্রশ্নের বিষয় 

ভাবিতে লাগিলেন। 

“পথিক--এ কি দিজ্ঞাসা করিলেন? আমি কি কাহাকেও 

পথহার! করিয়াছি 1” 

মনে পড়িল'_শোভার অনিন্দ্য-স্থন্দর মুখকান্তি! মনে 

পড়িল, শোভার প্রতি তাহার অন্ুরাগ-আসক্তি! মনে 

পড়িল, _কিশোরী তাহার একান্ত অন্ুরাগিণী ! মনে পড়িল, 

তাহার মোহ-মদিরায় মুগ্ধ হইয়া খোতার গৃহত্যাগ-কাহিনী ! 

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন,_“পথিক সত্যই বলিয়াছেন! 

আমি সত্যই একজনকে পথত্রষ্ট করিয়াছি! আমি যদি 

শোভার প্রতি অন্থুরাগ প্রকাশ না করিতাম, আমি যদি কারা- 

গৃহ পরিত্যাগ করিয়। শোতার সঙ্গে না যাইতাম, আমি যদি 

বর্শ-পরিধানে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ না৷ হইতাম, শোতার এ 

পরিণাম কখনই ঘটিত ন1। পথিক যাহ। বলিয়াছেন, তাহা! সতা 

স্ব সত্য। শোভাকে আমিই পথত্রষ্ট করিয়াছি__শৌভাকে 
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আমিই পথহারা! করিয়াছি। বোধ হয়, সেই জন্যই, আমার 

আজি এই অবস্থা!” 

চলিতে চলিতে পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন,_““তোমার 

নিবাস! তোমায় কোথায় পৌছাইয়৷ দিতে হইবে ?” 
বীরসিংহ অন্যমনস্কতা-হেতু প্রথমে প্রশ্ন উপলব্ধি করিতে 

পারিলেন না। পথিক পুনর্বার অধিকতর উচৈঃস্বরে প্র প্রশ্ন 

জিজ্ঞাস করিলেও, বীরসিংহ কোনও উত্তর দ্রিলেন না । 

কোথায় নিবাস ?- কোথায় পৌছাইয়! দিতে হইবে 1-_ 
বীরসিংহ কি উত্তর দিবেন ! 

পথিক সেই মশালের আলোয় বীরসিংহের মুখের পানে 

একবার ভাল কারয়। চাহিয়া দেখিলেন। .বুঝিলেন, _যুবা- 

পুরুষ উচ্চবংশ-সনুদছুত; কিন্তু বিষম দুশ্চিন্তায় যুখ পরিস্রান। 

মনে মনে কহিলেন,-_“এই ক্লান্ত শ্রান্ত যুবককে এখন আর 

অধিক উত্যক্ত কর! কর্তব্য নহে। যুবক এখন বড়ই উদ্বিগ্ন 

উহ্নার উদ্বেগ দূর হইলে সকল সংবাদ জানা যাইবে ।” 
₹র& 

দ্বিপঞ্জাশ পরিচ্ছেদ । 
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. ভৈরবনাথ-সকাশে | 

অরণ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে ভৈরব-পর্বত। পর্বতের 

অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা_ তৈরনাথ মহাদেব। ভৈরব পর্বত-_গঙ্গার 

ও কালিন্দীর সঙ্গম-সুলে অবস্থিত। পর্বতের পশ্চিম পার্থ দিয়া 

কালিন্দী প্রবাহমানা। দক্ষিণে গল্প] পূর্বব-পশ্চিমে প্রবাহিত] । 

উস্কে এ এ 
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পর্বতে তৈরবনাথের কোনও মন্দির নাই। পর্ধবত-গাত্রে, 
গিরি-গুহাত্যন্তবে, মহাদেবের লিঙ্মৃত্তি বি্বমান। 

নিকটে জনম্থলী নাই,-_লোকের সমাগম নাই। নিভৃত 

সেই পর্বত-কন্দরে গিরিগুহাভান্তরে তৈরবানন্দ স্বামী নাক 

জনৈক সাধু পুরুষ তৈরবনাথের বায় ব্রতী আছেন। পর্বরত- 
গাত্রে আম-পনস-বিব প্রতৃতি অসংখ্য বৃক্ষে অপর্য্যাপ্ত স্ুম্বাছু 

ফধ উৎপন্ন হয়। প্রক্ৃতি-গ্রদর্ত সেই ফল-মূলে তৈরবেশ্বরের 
পূজা এবং তৈরব-স্বমীর ও তাহার শিষ্যমগ্ুলীর পরিক্প্রি-সাধন 
হইয়। থাকে। অন্ন-সংস্থানের জন্ তাহাদ্বিগকে প্রায়ই লোকা- 

লয়ে যাইতে হয় না। সেই পর্বত-গাত্রোৎপন্ন ফল-মূলই 
তাহাদের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। 

তৈরবনাথের গুহামন্দির-সন্নিধানে, পর্বতের উপর অগ্নিকুণ্ডে 

অগ্নি প্রজলিত ছিল। সেই অনল-শিখায় সদস্ত পর্বত-গাত্র, 

এমন কি--গুহাত্যন্তর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়। রাখিয়াছিল। 

দিবসে সেই গুহার পার্থে মুগশিশুগণ নিঃশক্কে বিচরণ 

করিত ;--কত ময্র-মযুরী আনন্দে নাচিয়! বেড়াইত। রাত্রিতে 
এখনও তাহারা দৃষ্টি-পথ-বহিভূর্তি নহে। আলোন-রশি 
দেখিয়! [হংত্রজন্তগণ দূরে পলায়ন করিয়াছে বুঝিয়া, তাহারা 

এখন পর্বত-গাত্রে বিশ্রাম-ন্থথ উপতোগ করিতেছে । 
বীরসিংহকে সঙ্গে লইয়। পথিকঘ্বয় তৈরব-পর্ববতের গুহা- 

যবে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। ভৈরবনাথের সন্ধ্যারতি 

মমাপনাস্তে ভৈরবস্বামী তাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। 

প্রথমে ভৈরবনাথকে পরে ভৈরবস্বামীকে প্রণা করিয়! পথক- 

দয় তাহার সম্মুখে দর্ডায়মান হইলেন। 
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ভৈরবস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আনন্দ! তোমাদের 

আজ এত বিলঘ্ঘ হইল কেন?” 

যিনি মশাল-বাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, 

তৈরবস্বামী তাহাকে 'আনন্দ' বলিয়। সম্ভশণ করিলেন। আনন্দ 

উত্তর দিলেন,”-“আজ অনেক দূরে গিয়। পড়িয়াছিলাম।” 

তৈরবস্বামী ।-“সংবাদ মঞ্গল তে। ?” 

আনন্দ।_-“মিথিলার বহু যোদ্ধপুরষ আমার বাক্যে 

উত্তেজিত হইয়াছেন। আমি যখনই যে পথে তাহাদিগকে 

উপস্থিত থাকিতে বলিব, তাহারা তাহ.তেই সম্মত আছেন। 

আমি বেশ পরীক্ষা করিয়া দোখয়াছি, তাহারা কিছুতেই 

বিচলিত হইবেন না। আপনি যে দিন অনুমতি করিবেন, আমি 
তাহাদিগকে সেই দিনই এইখানে আনিয়া উপস্থিত করিব ।” 

তৈরবস্থামী।--“অন্তান্ত স্থানের সংবাদ?” 

আনন্দ ।_-“এই অরণ্যের প্রায় সকল আশ্রমেই আমি 

গমন করিয়াছিলাম। সকলেই এক-মত আছেন। সকলেই 

আপন আপন শিষ্যবর্গকে উত্তেজিত করিতেছেন । যেরূপ দেশ- 

ব্যাপী উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে দস্যুদল 

কখনই এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না)? 

তৈরবস্বামী।--“মহারাজ লক্ষণ-সেন কিরূপ ব্যবস্থা 

করিয়াছেন, শুনিলে ?” 

আনন্দ।-- “মহারাজের চিরন্তন প্রথা অব্যাহত আছে। 

প্রতি পথ সুরক্ষিত রহিয়াছে । এদিকে আবার রাজ-সৈন্যের 

সহায়ত না পাইলেও, প্রজা-সাধারণের এঁকাস্তিকতার উপরও 

সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা যাইতে পারে।” 



২৪৮ লন্ষমণ-সেন 

বীরসিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সময় ভৈরবস্বামী 

কহিলেন,_-“ইনি কে? ইহাকে কি উদ্দেশ্তে আনয়ন করিয়াছ?” 
আনন্দ ।-_-“ইনি পথত্র্ট বিপন্ন। আরণ্য-পথে ব্যান্- 

ভল্প,কাদির গ্রাসে পতিত হুইতে বসিঘ়্াছিলেন। তাই সঙ্গে 

আনিয়াছি। এই যুব। স্থুলক্ষণীক্রান্ত।” 

তৈরবস্বামী বীরসিংহের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বীর- 

পিংহ প্রথমে পরিচয়-প্রদানে সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু তৈরব- 
স্বামীর প্রভাবে তাহাকে সঙ্কল পরিচয়ই প্রদান করিতে হইল। 

পরিচয় দিয়! বীরপিংহ পরিশবে কহিলেন,_-“ঠাঁকুর ! চরণে 

স্থান দেন। কিসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, তাহার 

উপায়-বিধান করুন|” 

তৈরবস্বামধী তৈরবনাথের চরণে প্রণতি জানাইলেন? 

কহিলেন;_-“বাব] তৈরবনাথই তোমার উপায়-বিধান করিবেন। 

তুমি যখন তাহার সন্নিধানে উপন।ত হইতে পারিয়াছ' তোমারু 
আর প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা কি মাছে? কর্ম দ্বারা পাপের সঞ্চার 

হইয়াছে; কর্ণ-কুঠারেই সে পাপের মুলোচ্ছেদ্র করিতে হইবে ।” 
বীরসিংহ।_-“আমার সম্বন্ধে আপনি কি কর্মের বিধান 

করেন ?” | 

তৈরবস্বামী।--“তুমি যে সক্কল্লে উদ্্ধ হইয়াছ, সেই সম্বরই 
তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সঞ্ঘল্প। তুমি আপন পিতার অজ্ঞাতে পিতার 

বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়। আততায়ীর পলায়নের পথ প্রশস্ত করিয়া 

দিয়াছিলে। তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত-_-পিতৃগণের অজ্ঞাতে 

তাহাদের পক্ষ-গ্রহণে আততায়ীর গতিরোধ কর11” 

বীরসিংহ।--“সে অবসর কত দিনে কোথায় মিলিবে ?” 



তৈরবনাধ-দকাশে ২৪৯ 
চে 

শাসিত ইশা সি সিল 

 টতরবন্থামী জানাবে চরণে প্রার্থনা জানাও | 

তিনিই তোমায় সে গুত মুহুর্ত প্রদর্শন করিবেন ।” 

তৈরবন্বামী বীরসিংহের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে বলি- 

লেন। বীরসিংহ বিশ্রামার্ধ অন্তরালে গ্রহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ 

করিলে, তৈরবস্বামী আনন্দ-প্রকাশে আনন্দকে কহিলেন, 

আনন্দ! আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। এই বীর- 

দিংহকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া যদি সৈম্দূল গঠন করা 

যায়,আততায়িগণ কখনই মিথিলার পথে প্রবেশ করিতে পারিবে 

না। বাবা ভৈরবনাথ বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন! আর 

তয় নাই। আর বিলঘ্ধে প্রয়োজন নাই। যেখানে যেখানে 

আমাদের শিষ্সেবক আছেন, এইবার তাহাদের প্রত্যেককে 

আহ্বান করার আবশ্তক হইয়াছে"? 

আনন্দ।_-“আমরাও কি তবে অন্ত্র-চালন। শিক্ষা করিব 1” 

“নানা! সন্্যাসীর ধর্ম অন্ত্রধারণ নহে ”_ বজ্ত-গম্ভীর 

স্বরে তৈরবন্বামী উত্তর দিলেন। 

আানন্দের মনে কি জানি কেন একট] সন্দেহ উপস্থিত হইল। 

আনন্দ জিজ্ঞাপা করিলেন।_-“ঠাকুর ! আপনি পুনঃপুনঃ কর্তের 

প্রাধান্য কীর্তন করিয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন, “কর্ম ভিন্ন 

যুক্তি নাই্।' কর্শের মধ্যে শ্বদেশ-রক্ষা শ্বধর্ম-রক্ষা-_ প্রধান কর্ম 

নহে কি? তবে অন্ত্রধারণে বিরত হইতে বলিতেছেন কেন ?” 

তৈরবস্বামী।_-“আনন্দ! আবার সেই ভ্রান্তি! যুদ্ধ_ 

কন্ম বটে; কিন্ত কার কর্ম? সেকর্ধ তোমার আমার নহে; 

সে কর্ম-ক্ষত্রিয়ের কর্ম!” 

আনন্দ ।_-“তবে আমার কর্ম কি আছে?” 
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তৈরবস্বামী -_্যাসের বিতিম্ন অবস্থায় বিডি ক 

বিহিত আছে। মন্ন্যাপী যখন উপদেষ্টা, ভগবানের বাণী 

গ্রচার করাই তখন তাহার কর্ম। আবার সন্গ্যাপী যখন 

ভগবৎ-সেবাতিলাধী, পরসেবাই তখন তাহার একমাত্র কর্ম। 

সন্ন্যাসীর আর আর কর্মের বিষয় পরে বুঝাইব। এক্ষণে আমা- 

দের সম্মুখে যে ছুই কণ্ধন বিপ্বমান, তাহারই সাধন-পক্ষে প্রযত- 

পর হও। প্রথমে দেশের আপামর-সাধারণ সকলের প্রাণে 

ঘাহাতে দক্থযদলের বিরুদ্ধে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, সেই উপদেশ 

গ্রচার কর। ভবিষ্যতে, আবশ্ঠক হইলে, সেবা-ত্রতও গ্রহণ 

করিতে হইবে ।) 

সেরাত্রি পরামর্মে কাটিয়া গেল। পর দিবস প্রত্যুষে 
আপন সহচরকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ নগরাতিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। বীরসিংহ তৈরবন!থের চরণে আশ্রয় পাইলেন। 

্ 
ধা 

ত্রিপঞধ্চাশ পরিচ্ছ্দে। 
9 

পূর্র্ব-কথা। 

আরব-দেশে হজরত মহম্মদের আবির্ভাবে ইস্লাম-ধর্দেন 

নবীন আলোক দিপ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে সকল পার্ধবত্য-জাতির বসতি ছিল, 

তাহাদের অনেকেই ক্রমশঃ ইসলাম-ধর্শে দীক্ষিত হয়। 

পুরাপা দি শাস্ত্-গ্রস্থের আলোচনায় এতীত হয়, এ সকল জাতির 

পূরবব-পুরুষগগ প্রথমে ভারতবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন,__ মাচার 

পিজি / 5 
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্রষ্টতা হেতু তাহার। হিম্দুরাজ্য হহতে বিতাড়িত হন। তারতব্ষ 

ধন্যধান্য-রত্ব-পরিপূর্ণ বলিয়াই হউক, অথবা বংশান্থক্রমিক 
প্রতিহিংসানল হৃদয়ে প্রজ্জলিত থাক। বশতঃই হউক 7--&ঁ সকল 

পার্বত্য-জাতি প্রায়ই ভারতবর্ষের প্রতি আক্রমণ করিত। 

কিন্তু কথনও কখনও সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইতে পারিলেও, 

তাহার] তথায় বেশী দিন অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইত ন]। 

দস্ুযুর ন্যায় লুঠ-তরাজ করিয়াই তাহাদ্িগকে প্রতিনিৃত্ত 

হইতে হইত। 

এক সময়ে পশ্চিম-ভারতের নৃপতিগণ পরস্পর গৃহবিবাদে 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই হ্ত্র অবলঘন করিয়া পূর্বোক্ত 
গার্ববত্য-জাতিগণ ভারতবর্ষের প্রদেশ-বিশেষে আধিপত্য-বিস্তারে 

সমর্থ হন। গঞ্জনীর মামুদ, মহম্মদ ঘোরি প্রভৃতির নাম এতৎ- 

প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য ৷ গজনী নগরা তাহাদের রাজধানী ছিল। 

পশ্চিম-ভারতের অংশ-বিশেষ তাহারা আপনাদের রাজত্বের 

অন্তভুত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কুতব-উদ্দীন ভারতবর্ষে 
প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি মহম্মদ ঘোরির ক্রীতদাস 

ছিলেন। মহম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের একটা প্রাস্ত- 

ভাগ অধিকার করিয়া লইয়া তিনি আপনাকে ভারতবর্ষের 

স্বাধীন নৃুপতি বলিয়া ঘোষণ1 করিয়াছিলেন। এঁতিহাসিক- 

গণের মতে ১২০৬ থুষ্টাব্ _দিল্লী-সহরে কুতব-উদ্দীনের প্রথম 

রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় । | 

চারি বৎসর মাত্র কুতব-উদীন রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

তাহার রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজি নামক জনৈক পৈনিক- 

পুরুষ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হন। ভারতবর্ষে আলিয়। প্রথমে 
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তান বদায়ুনে ও পরিশেষে অযোধ্যা প্রদেশের শাসন-কর্তার 

অধীনে সৈনিকের কর্ম গ্রহণ করেন। তাহার কার্ধ্য-দক্ষতায় 

সন্তষ্ট হইয়া! অযোধ্যার শাসনকর্তা তাহাকে একটী জায়গীর 

উপহার দিয়াছিলেন। ঞ্ায়গীর-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 

তিনি অযোধ্যা-প্রদেশ আপনার করতলগত করিয়! লন। 

অযোধ্য।-গ্রদেশ করতলগত হইলে, বিহার-প্রদেশের ও বঙগদেশের 

প্রতি তাহার লোলুপ-দৃ্টি সঞ্চালিত হয়। পশ্চিম-উত্তরের 
অপরাপর প্রদেশের ধন-সম্পৎ তাহার পূর্ববর্তী আক্রমণকারিগণ 
নুন করিয়া লইয়া গিয়াছিললেন। কিন্তু বিহার-গ্রদেশে ও বঙ্গ- 

দেশে তাহারা কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এ ছুই 

প্রদেশের ধন-তাণ্ডার তখনও পর্য্যন্ত অটুট ছিল। স্থৃতরাং এ 
দুই প্রদেশ লুণ্ঠন জন্যই বক্কিয়ার অধিকতর প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু মহারাজ লক্ষমণ-সেনের প্রভাবাতিশয্যে বঙ্গ-সাআ্রাজ্যের 

সীমানায় প্রবেশ-লাত অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছিল। দুই 

একবার সৈন্তদল সহ বঙ্গ-সাস্রজ্যের সীমানা মধ্যে প্রবেশ 

করিবার চেষ্ট। পাইয়া বিফল-মনোরথ হওয়ায় বক্তিয়ার নানা 

কৌশল-জাল বিস্তার করেন। 

ইতিপূর্ব্বে নৃতন-গ্রামের ঘাটে পাঠক যে বজবাখানি 

দেখিয়াছেন। সে বজর। বক্তিয়ার খিলিঞ্ির ষড়যন্ত্র-ঞজাল। বলব্ত 

সিংহ অযোধ্যা-প্রদেশের সামান্য একজন তালুকদার ছিলেন। 

বিশ্বেশ্বর রায় অযোধ্যা-প্রদেশে সৈনিক-বিতাগে কর্ম করিতেন। 

অর্থসম্পৎ-দানে লোভ-প্রদর্শনে বক্তিয়ার প্রথমে উহাদিগকে 
বশীভূত করেন। বিশ্বেশ্বরের পরিচয় পাইয়। বক্তিয়ার বুঝিয়া- 
ছিলেন)_-উহ্বার সহায়তায় নবহ্বীপ-রাজ্যের পথ-ঘাটের সন্ধান 
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পাওয়। | যাইবে |  উদ্ঠার সঙ্গে বলবন্তসিংহ থাকিলে কি কৌশলে 

কোন্ পথে প্রবেশ কর] যাইবে, তাহাও স্থির হইয়া আসিবে। 

সঙ্গে বক্তিয়ারের নিজেরও যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি 

বিধন্মাঁ ; নবদ্বীপ-সাম্রাজ্যে তাহার প্রবেশ-লাতে বছ বিদ্ল বিদ্ধ 

মান। স্থতরাং প্রথম যাত্রায় াহাকে সে সম্কল্প পরিহার করিতে 

হইয়াছিল। বলবস্ত সিংহ প্রভৃতি প্রত্যাব্ত্ত হইলে, পরামশ 

অনুসারে অগ্রসর হইবেন, ইহাই স্থির ছিল। 

তীর্ঘযাত্রীর বজর। পরিচয়ে অতিকষ্টে বজর। নবঘধীপ-রাজো 

প্রবেশলাত করে। ব্রিলোচন বসুর প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষর্ধ 

বিশ্বেশ্বর অবগত ছিলেন। ব্রিলোচন তাহার পিতবন্ধু ; ভ্রিলে!- 

চন অর্থলোনুপ ; -এ সকল বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন! 

তিনি যখন নবদ্বীপে প্রথম আগমন করেন, ব্রিলোচন বসু বাঁজ- 

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হহীয়াছিলেন। সে যাত্রা তিনি একা. 

আসিয়াছিলেন । কিছুকাল পরে, বক্তিয়ার অধিকতর বলসঞ্চং 

করিলে, বলবস্তসিংহকে সঙ্গে লইয়] বিশ্বেশ্বর পুনরায় নবদ্বীপ: 

রাজ্যে গমন করেন। ব্রিলোচন ভিন্ন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে 

না বুঝিয়।, তিনি ভ্রিলোচনের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। ঘটনা ত্র 

'ত্রলোচনের যুক্তিলাভের দিনই তিনি ভ্রিলোচনকে প্রাপ্ত হন 

পরিশেষে ভ্রিলোচনকে সঙ্গে লইয়। বক্তিয়ার-সন্নিধানে প্রত্যাগ ঘন 

করেন। ব্রিলোচনকে: বজরায় উঠাইয়! লইয়া, জণঙীর খগ 

ছেদ করিয়া বজরাখানি প্রথমে উত্তর-পুর্ববাভিযুখে, পরিশে. 

পশ্চিাতিমুখে পরিচালিত হয়। 

দন সা 

৬ 



চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 
(০.৮ 

বক্তিয়ার-সকাশে। 

ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন পথে চর প্রেরিত হইয়াছিল। 

একে একে সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হইল। কেহই আশার সংবাদ 

প্রদান করিতে পারিল না। প্রায় সকলেরই এক উত্তর-_“'দে 

রাজ্যে প্রবেশ-লাত অসম !? 

বক্তিয়ার হতাশ হইলেন। “তবে কি আমর সম্কল্প সিদ্ধ 

হইবে না? তবে কি খোদা মুখ তুলিয়া! চাহিবেন না? তবে কি 
কাফেরের রাজ্যে ইসলামের বিজ্য়-পতাক1] উও্ডীন করিতে 

পারিব না? খোদা !--খোদা|_-পথ প্রদর্শন কর। তোমা? 

দাস, তোমার মহিমা-প্রচারে সমর্থ হউক।” 

দুর্ভাবনার দিন সহজে অবসান হয় না। মনে হয়, দিন যেন 

বাড়িয়া গিয়াছে। রাক্রি আসে? রাব্রিও যেন ফুরায় না! 

ইতিমধ্যে বঞ্জরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবদ্বীপ হইতে বজরা 

ফিরিয়া আসিয়াছে, বক্তিয়ার সংবাদ পাইলেন। উৎসাহে 

উল্লাসে পুনরায় তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। বজরা! যখন 

নির্ধিিগ্ে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সংবাদ নিশ্যয়ই শুভ বলিয়। 

ষ্জাহার ধারণ! জন্মিল। বক্তিয়ার আপনার মন্ত্রণা-গৃহে বলবস্ত- 
নিংহকে ও বিশ্বেশবর রায়কে ডাকাইষ। পাঠাইলেন। 

যথাযোগ্য সন্তাধগাদির পর নবধধীপ-লাম্রাজা-সংক্রাত্ত কথা" 

বার্থ। আর্ত হইল। 
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বলবন্তসিংহ কহিলেন,_ “নবদ্বীপ-সাগ্রাজ্যের মধ্যে সৈল্- 

গরিচালন1 নাপ।ততঃ সম্ভবপর নহে।” 

বক্তিয়ার শিহরিয়৷ উঠিলেন !_-“বলেন কি? আপনাদের 

গায় যোদ্ধবর্গের সাহায্য গাইলেও আমরা নবদ্বীপ-সাঁআাজ্যে 

প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না? এ বড় মাশ্চর্য্যেব কথ! !? 

বলবন্তসিংহ।--“বরাজ্য স্ুরক্ষিত। কোনও পথ দিয় 

প্রবেশের স্বুবিধা নাই । বিশেষতঃ, প্রজজাবর্গ একান্ত রাজানুগত ও 

রাজভক্ত। মহারাজ লক্ষমণ-সেনের বিরুদ্ধে কেহ অন্ত্রধারণ করিতে 

উগ্নত হইয়'ছে গুনিলে, গ্রজামাত্রেই উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। 

অদ্ুশেও এ সংবাদ গ্রচ1রিত হইলে আর রক্ষা থাকিবে ন1।”) 

বক্তিয়ার চিন্তিততাবে জিজ্ঞাস1 কুরিলেন,_“তবে উপায়?” 
বিশ্বেশ্বর উত্তর দ্িলেন,_-“'উপায় ভ্রিলেচন বসু য্দ কিছু 

করিতে পারেন? 

বঙ্গবস্তসিংহ।- “কিন্তু ব্রিলোচন বস্বুকে আজিও আমর 

চিনিতে গারিলাম ন।। লোকট। ঘোর অর্থপিশাচ। কিন্তু কায়দ। 

ছাঁড়িতে চাহে না।” 

বজিয়ার।__-“ভ্রিলোচন কেমন লোক, আম।র লিকট 

উপস্থিত করিলে, আমি সব বুঝিয়া লইব। মহারাজ লক্ষ্মণ 

সেনের প্রতি তাহার কিরূপ ধারণা, তাহাও বুঝিতে গারিব ৮ 

বিশ্বেশ্বর ।-_“মহারাজ লক্ষষণ-সেন ভ্রিলোচনকে সর্বস্বান্ত 

করিয়াছেন। তজ্জন্ত ভ্রিলোচন মনে মনে প্রতিহিংসায় 

জলিতেছে।” 

বলবন্তসিংহ কহিলেন;_-“কিন্ত-_” 
বক্তিয়ার বাঁধ। প্রিয়া বলিলেন,--“"আমি আর কিন্তু শুনিতে 
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চাহি না। একবার ব্রিলোচনকে আমার সমক্ষে আনয়ন করুন।”? 

বক্তিয়ারের মুখমণ্ডলে একটু ম্পর্ধার ভাব প্রকাশ পাইল। 

অল্পক্ষণ মধ্যেই ত্রিপ্লোচনকে প্রকোষ্ঠে উপস্থিত করা হইল 

বক্তিয়ার, বলবস্ত সিংহ ও বিশ্বেশ্বর তিন জনেই ভ্রিলোচনের 

যথেষ্ট সব্র্দনা করিলেন। এতদিন পর্যযস্ত ত্রিলোচনের মন যে 

সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতেছিণ, এখন তাহার সে সংশয় 

দুরীভূত হইল । 
ত্রিলোচন পরিচয় পাইয়াঁছিলেন,স্বর্গ হইতে দ্রেবসৈম্যগণ 

ইন্দরপ্রস্থে আগমন করিয়াছেম। কিন্ত এখানে সম্মুখে এ কি 

দেখিলেন! শান্ত্রাদিতে দ্লেবসেনাগণের যে বর্ণনার বিষয় 

তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন! বক্তিয়ারে তাহার কোনই সারৃশ্ 
দেখিলেন না। বদ্নে কোমলতা নাই; পরিচ্ছদে পারিপাটা 

নাই। মুখ শ্জগুন্ষদমন্থিত; মুগ্ডিত-মন্তকে শিরন্ত্রাণ শোভ- 

মান। পরিধানে পায়জামা; গাত্রে অঙ্গরাথা। কটিদেশে 

তরবারি দোছুল্যমান। 

ব্রিলোচনের মনে হইল,_“কি দ্বেখিতে আসিয়াছিলাম 

আর এ কি দেখিলাম! দেবমূর্তি দেখিব বলিয়া আশা করিয়া- 

ছিলাম! কিন্তু এই কি দেবমূত্তি !' ভ্রিলোচনের মনে, কি জানি 

কেন, বক্তিয়ারকে দ্রেখিয়৷ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। 

ভ্রিলোচনকে আপ্যায়ন করিয়া বক্তিয়ার কহিলেন 

“আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে 

আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।” 

ভ্রিলোচন অর্ধ-বিজড়িত কে উত্তর দ্িলেন।_“আমি 

ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমি আপনার দয়ার ভিখারী ।” 
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বক্তিয়ার কহিলেন,- “আপনি সকল বিষয়ই অবগত 

আছেন। এখন বলুন দেখি, কি উপায়ে আমর! নবদ্বীপ- 

সাম্্রাঙ্জ্ে প্রবেশ করিতে পারি??? 

ঝিলোচন কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,_-“আমি সামান্ত ব্যকি। 

পে পরামর্শ আমি কি দ্রিতে পারি? আমি মহারাজের সামান্ট 

একজন প্রজ্ঞা! টে তে। নয়!” 

বক্তিয়ার।-_-“দেখুন, আপনার ক্ষমতা-অক্ষমতার বিষয় 

সকলই আমি অথগত আছি। আমার নিকট কেন আপনি 

বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছেন!” 

এই বলিয়৷ বক্তিযার একরাশি স্ুবর্ণমুদ্রা সম্মুখে রাখিয়। 

কহিলেন,__"দ্েখুন, এই স্ুবর্ণ-মুদ্ৰাগুপ 'গাপনার সম্মানার্থ 

রক্ষিত হইয়ছে। এগুলি সমস্তহ আপনাব। রাজ। লক্ষণ 

সেনের ষড়যন্ত্রে আপনার অবস্থা-বিপর্যযয় ঘটিয়াছে সংবাদ পাইয়া, 

প্রথমেই আপনাকে এই উপটৌকন প্রদান করিতেছি ; অনুগ্রহ 

করিয়া গ্রহণ করুন। নবদবীপ-রাজ্য প্রবেশ করিতে পারি ব! 

না পারি, এ সুবর্ণ-ুদ্রায় আপনার পূর্ণ-মধিকার। নবদ্বীপ-রাজ্যে 

প্রবেশ করিতে পারি, সে পুরস্কার,-কথায় আধ কি বলিব, 

মনে মনেই রহিল”) 

ত্রিলোচন চমকিয়া উঠিলেন। এতাধিক সুবর্ণ-মুদ্রা এক 

সঙ্গে তিনি তে৷ কখনও চক্ষে দেখেন নাই! তিনি অনেক সময় 

অনেক অর্থ লইয়। নাড়াচাড়া করিয়াছেন; তিনি নিজেও বিপুল 

অর্থের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এক সঙ্গে এত স্বর্ণ মুদ্রা 

কখনও তো তাহার নয্বনপথে পতিত হয় লাই! জ্সিলোচন 

মনে মনে কহিলেন,__-“বক্তিরার কে? বক্তিয়ারের এত অর্থ! 



২৫৮ লন্মমণ-সেন। 

বঞ্জিরারের কুবেরের ভাগার ! এই স্ুবর্ণ-ুদ্রা পাইলে আমার 
অ[র কিসের অভাব।” 

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,_“দেখিলেন-_যাঁহ। বলিয়াছিলাম, সতা 

কিন! সাহানসাহ বাদসাহের মেজাজ দেখুন! রাজ। লক্ষমণ- 

সে'নর দান-মাহাক্্যের কথা চারিদিকে বিঘোধষিত। কিন্ত 

এমন দাণ কখনও দেখিয়াছেন কি? এখানে উপস্থিত হওয়া 

মাত্রই যখন এই বিপুল অর্থের অধিকারী - হইলেন, তখন মনে 

করুন দেখি-কফোনও উপকার করিলে কি পুরস্কার গাইতে 

পারেন! উপকাঁরই বা এমন কি বিশেষ উপকার! যু 

করিতে হইবে না, অন্ত্রধারণ করিতে হইবে না; কেবলমাঞ্র 

কয়েদটী পরামর্শ! 

বক্তিয়ান্ব কহিলেন।-“আপনাকে মি্রভাবে গ্রহণ 

করিবাছি। আপনার উপর কোনও জোর-জবরদস্তি নাই 

আ[পনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয় তাহাই পরামর্শ দিবেন।" 

ভ্রলোচন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিসের পরামর্শ দিবেন, 

কি পরামর্শ দিবেন,_তাবিরা স্থির করিতে পারিলেম না। 

ব্লবন্তসিংহ কহিলেন।_“আপনার নিকট বাদসাহ অধিক 

কিছু মাকাজ্ষ। করেন না। আনি নবদ্বীপ-রাজ্যের পথ-ঘ|ট 

সকলই অবগত আছেন। সেই সকল বিষয় আমাদিগকে জানাই, 

লেই পরম উপকৃত মনে করিব 1» 

ব্রিলোচন।--“আপনারা তো সকলই দেখিয়া-গুনিয়' 

শাসিয়াছেন! তাহার অধিক আধি আর কি বলিব?” 

রক্তিয়ার ঈষৎ হাঁপিয়া, আত্মতাব গোপন করিয়া, কহিলেন, 

».সে কথ। ঠিকই বলিগনাছেন! তবে সময়ে সময়ে উহার যদি 
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কোনও স্থানে ভুল-চুক করিয়া বসেন, আপনি তাহা সংশোধন 
করিয়া দিবেন।?? 

এই বলিয়া বক্তিয়াব সে দিনের মত ব্রিলোচম প্রভৃতিকে 

বিদায় দিলেন। ত্রিলোচনকে যে স্ুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করা হইল, 

বক্ষিয়ার একজন বাহককে তৎসমুদায় ত্রিলোচনের বাসান্ব 

পৌছাইয়া দিবার আদেশ দিলেন। শীঘ্রই ব্রিলোচনকে স্বদেশে 

গ1ঠাইয়। দেওয়া হইবে, বক্তিয়ার তাহাও জ/গন করিলেন: 

সহস! এ স্বৃবর্ণমুদ্র।গুলি প্রাপ্ত হওয়ায় ভ্রিলোচন বে আনন্দে 

টৎফুর হইলেন, তাহা বলাই বাছুল্য। ভবে মনের একটা 

সন্দেহ দূর হইল না। চিত্তে একটা ভাব-তরঙ্তগ উথিত হইল। 
মিনি নিঃস্বার্ভাৰে এককালে এতাধিক স্ববমুদ্রা গ্রদাম 

করিলেন, তাহাকে কি পরামর্শ দেওয়া ধাইতে পারে, এখম 

এক একবার ত্রিলোচনের চিত্তে সে চিন্তারও উদয় হইল। 
ঈস গং 

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 
9 

উপায়-নির্ধারণে। 

পর দিন পুনরায় বক্তিয়ার ত্রিলোচনকে আপন মন্ত্রণা-গৃহে 
ধানয়ন করিলেন। আবার সেই প্রশ্ন উথথাপিত হইল। 

ব্রিলোচন উত্তর দিলেম,_-“আপনি আমাকে মিত্রতাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার কি উপকার কারতে পারি, 

তাহাই চিত্তা করিতেছি।” 



২৬০ লক্ষমণ-সেন। 
স্পা ্পরস্সিস্পিরী অিরাস্পিশি সপ পিসির সি 

বক্তিয়ার।--“দেখুন, চিন্তার আর সময় নাই। আমি 

অবিলম্বে নবদ্বীপ-রাঞ্্য আক্রমণ করিব, মনস্থ করিয়াছি। 

তারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে, আমি 

মনে করি, আমার জীবনই বৃথা। খোদার আদেশ, আমাকে 

এ রাজ্য অধিকার করিতেই হইবে। তাহার মহিমা কখনই 

অগ্রকাশ থাকিবে না।” 

ত্রিলোচন শিহরিয়। উঠিলেন! 'বক্তিয়ার এ কি বলেন? 

তিনি মছারাজ লক্ষাণ-সেনের রাজ্য অধিকার করিবেন? আর 

আমি সেই কার্যে তাহার সহায়তা করিব! আমার ন্যায় 

রাজদ্রোহী গ্র্দেশদ্রোহী জগতে তো আর দ্বিতীষ্ন নাই ! মহারা্ত 

লক্ণ-সেন!_তোমার ঘিরুদ্ধে এই ফড়যন্ত্রে লিপ্ত হইব বলিয়াই 
কি তুমি আমায় মুক্তিদান করিয়াছিলে।” 

বক্তিয়ার।--“চুপ করিয়া রহিলেন যে! কি উত্তর দিতে 

চাহেন, স্পষ্ট করিয়। উত্তর দেন।?? 

ব্রিলোচনের মনে হইল)--“বলি, নাঁপাঁরিব না; এমন 

কার্য আমার দ্বারা হইবে না।” কিন্ত ঘুখ ফুটিয়া সে কথা তিনি 
বলিতে পারিলেন ন]। 

বক্তিয়ার সা কথঞ্চিৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, “উত্তর 

দিতেছেন না যে! সাহানসাহ বাদসাহের সম্মুখে দীড়াইয়া , 

তাহার প্রশ্নে অবহেল] প্রকাশ করিতেছেন! অন্য কেহ হইলে 

এখনই উচিত দণ্ড প্রদান করিতাম। কিন্তু আপনি আমার 

মিত্র! তবে মনে রাঁখিবেন' ধের্যেযরও সীম! আছে।” 

এই বলিয়া রোষ-কষাধ্রিত লোচনে বক্তিয়ার আপনার 

তরবারি নিফ্োবিত করিয়! পরক্ষণেই তাহা কোষবদ্ধ করিলেন! 

চি ৩ 
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ব্রিংলোচনের আতন্ক হইল । ত্রিলোচন কাপিতে কাপিতে 

কহিলেন,-“আপনার বাক্যে অবহেলা কার নাই। আমি 

তাবিয়। দেখিতেছি,-কি উপায় নির্ধারণ করা যায়!” 

বক্তিয়ার।-_-*ভাবিয়া কিছু স্থির করিয়াছেন কি ?” 

ব্রিলোচন।--“যদ্ি অভয় দ্রেন বণিতে পারি।” 

বক্তিয়ার সাহ/সিতে হ[সিতে কহিলেন,_-“আপনি মিত্র- 

দোস্ত। আপনার যাহা পরামর্শ, তাহা অবশ্ত শ্রধণ করিব। 

অ[পনি নিসঃক্ষেচে বলিতে পারেন ।” 

ত্রলোচন।-_-“নবদ্বীপ-রাজ্য অধিকার করা তো দূরের কথা। 

মে রাজ্যে প্রবেশ-লাভ করাও সম্তব নহে। আমি মনে করি, 

আপনার পক্ষে সে কামন। অপাধ্য-সাধম কামনা 1.) 

ব্ক্তিয়ার ।--“তবে কি নবদ্বীপ-বাজ্যে প্রবেশ করিবার 

কোনই উপায় নাই !)। 

ব্রিলোচনের একবার মনে হইল,_-“না, বলিব না। আবার 

মনে হইল,--'না বপি।' তিনি শেষে মনে করিলেন _“না 

বলিয়াই বা উপায় কি? 

ক্িলোচন কহিলেন,_-“নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশের একটী মাত্র 
পথ আছে। সে পথ-_মহারাঁজ লক্ষমণ-সেনের অনুগ্রহ-প্রার্থনা।? 

পথ আছে শুনিয়া বক্তিমার একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া-' 

ছিলেন। কিন্তু সে পথ মহারান্ধ লক্ষ্পণ-সেনের অনুগ্রহের উপর 

নির্ভর করে শুনিয়। তিনি ক্রোধে জবলিয়া উঠিলেন : কহিলেন,-- 

“কি !--কাফের শরণাপন্ন হইব? এ কথ বলিতে আপনার 

সঙ্কোচ বোধ হইল না!” 

ব্রিলাচন কহিলেন,_-“রাঁগ করিবেন না, উতল! হইবেন 



২৬২ লক্ষাণ-সেন। 

না। যাহা বলিতেছি, প্রণিধান করিয়৷ দেখুন। রাজ্য যেরূপ 

সুরক্ষিত, প্রজাবর্গ যেরূপ রাজার একান্ত অনুগত, সে পরিচয় 

আপনি সম্পূ্রূপে পাইয়াছেন। সেরাজ্য অধিকার কর! যে 
আপনার বাছুবলের সামর্থ্যাতীত, তাহাও আপনি বুঝিয়া- 

ছেন। সে ক্ষেত্রে যে একটী মাত্র পথ আছে, তাহাই আমি 

জানাইতেছি। সে পথ গ্রহণে যদি আপনার অনভিমত হয়) গ্রহণ 

করিবেন না। অভিমত হয়, ভাঁলই।” 

ব্রিলোচন অনেক ভাৰিয়। চিন্তিয়া এ পথ নির্ধারণ করিয়া- 

ছিলেন। সাপও মরিবে, লাঠিও ভার্গিবে না._ ইহাই তাহার 

কল্পন। ছিল । 

বক্তিঘ্বার ।-_-“'ভাল, আাপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন 1” 

ভ্রিলোচন কহিতে লাগিলেন._- “মহারাজ লক্ষমণ-সেনের হায় 

অতিথিসৎকার-পরায়ণ নৃপতি এ জগতে ছুলভ। অতিথি- 

সৎকারে তাহার ঘ্ধার অবারিত। আপনি যাঁদ তাহার আতিথ্য- 

গ্রহণ জন্য উৎসুক হন, প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, মহারাজ নিশ্চয়ই 

আপনাকে সব্র্ধনা করিবেন। এ ভিন্ন আপনার নবদ্বীপ-রাজ্যে 

উপস্থিত হইবার আর কোনই উপায় নাই। আমার ইচ্ছা] যদি 

মহারাজ লক্ষমণ-সেনের রাজ্যদর্শন আপনাদের অভিপ্রেত হয়। 

মহারাজের সমীপে আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন। 

মহারাজ নিশ্চয়ই অনুমতি প্রদান করিবেন।” 

ত্রিলোচনের বাক্য শুনিতে শুনিতে, বক্তিয়ার এক একবার 

রোষে উত্তেজিত হইয়া] উঠিলেন। এক একবার লজ্জায় মস্তক 

অবনত করিলেন। এক একবার দণ্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

মন্ সরিল না। ব্রিলোচনের গ্রস্তাবে মন সরিল না। 



অভিযান। ২৬৩ 
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বাহুবলে নবনধীপ- রাজ্য অধিকার করিবেন, বক্তিরার সেই দ্ধ 

স্র্দাদ্বিত হইলেন। কহিলেন, “কাফেরের নিকট তিক্ষা- 

প্রার্থনা! প্রাণ থাকিতে এরূপ অপমান মস্তক গিট গ্রহণ 

করিতে পাৰিব ন।।”) 

সে দিনের মত ত্রিলোচন অব্যাহতি পাইলেন। তাহাকে 

কৌশলে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। আপন সৈন্যদল-সহ 
বক্তিয়ার নবদ্বীপ-রাজ্যাধিকারে অগ্রসর হইব্ন) স্থির হইল । 

রা * 

ঘট পর্াশ পরিচ্ছেদ 
এরর অন্য 0] ভর ররর 

ঠ 

অভিযান। 

বক্তিয়ার অদম্য উৎসাহে নবদ্বীপ-রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর 

হইলেন। হিন্দু-যুসলমান--উভয়বিধ সৈন্থই তাহার সহায়তার 
জন্য প্রস্থত হইল । 

কিন্তু নবদ্ধীপ-রাজ্যের সীমানায় পৌঁছিবার অব্যনহি্ক 
পূর্বেই ব্রিলোচনের তবিষ্থ-বাণী সফল হইল। মিথিলার 

সীমান্তে, অরণ্য-প্রান্তে, ভৈরবনাথের গিরি-সঙ্কটে। তাহারা সন্বট 

বাধা প্রাপ্ত হইলেন । মহাদেবের মন্দির হইতে; সাধু-সঙ্ন্যাপীর 

আশ্রম হইতে, অগ্নি বর্ষণ হইবে।__বক্তিয়ার ভ্রমেও সে ভাবনা 

ভাবেন নাই! তাহার নোৌ-বাহিনী ঘখন মিথিলা তিমুখে অগ্রসর 

হইতেছিল, ভৈরবানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,_“তোমরা 

কে?_কোথায় যাইতেছ ?” নৌবাহিনী হইতে উত্তর আসিয়া- 



২৬৪ লম্মমণ-সেন। 
পরপর পপ সপ্ত ৯৯ পি সি সস স্সএ 

ছিল,__“আমরা যেই হই, যেখানেই যাই, তোমার নিকট 

টৈফিয়ৎ দিতে প্রন্তত নহি” তৈরবানন্দ উত্তর দরিয়াছিলেন,_ 

“পরিচয় দ্রিতে বাধ] কি?” উত্তরে নৌবাহিনী হইতে বক্তিয়ার 

তৈরবানন্দ স্বামঈকে লক্ষ্য করিয়। গুলি ছুড়িয়াছিলেন। তৈরবা- 

নন্দ স্বামীর পরিবর্তে, সে গুলিতে তাহার পার্বস্থিত একজন 

অন্নুগর নিহত হইয়াছিল । আগত্য1 তৈরবনাথের পাহাড় হইতেও 

গুলি-গোলা বর্ষণ আরম্ভ হয় । তীরন্দাজগণ নৌবাহিনী লক্ষা 
করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। অস্ত্রের বঝন্বান্ম 

পর্বত প্রতিধ্নিত হইয়! উঠে। 

দেখিতে দেখিতে অন্নক্ষণ মধ্যেই কালিন্দীর কাল জল 

শৌণিত-প্রবাহে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। বক্তিয়ার প্রমাদ 

গণিলেন। পলায়ন ভিন্ন তখন আর উপায়াস্তর নাই বুঝিয়া 

তিনি পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে বাধ্য হইলেন। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

অনেক দুর পর্যন্ত তীর ছুটিল। 

তৈরবানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বক্তিয়ার যখন গুলি 

নিক্ষেপ করেন, এক দল হিন্দুসেনা সেই সময় তীরে অবতরণ 

কৰিয়াছিল। বীরসিংহের সহিত তাহাদের সম্মুখ যুদ্ধ আনুত্ত 

হয়। বীরসিংহের প্রাণে সেই সময় পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্ি্ত- 
কল্পনা জাগিয়া! উঠে। বীরসিংহের মনে হয়,__«এই তে! আমার 

উপযুক্ত অবসর ! আততায়ীদ্িগকে বিনাশ করিয়া আমার যদি 

দেহপাত হয়, সেই আমার প্রায়শ্চিত্ত । মহাঁপুরুষগণও আমায় 

সেই উপদেশ দিয়াছেন । আমার অন্তর্দেবতাও আমায় ষেই 

উপদেশ দিয়াছেন।? এই শ্বৃতি মনোমধ্যে জাগিয়। উঠায়, বীর- 

সিংহ আত্মরক্ষার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সন্কট-সমরে প্রনৃত হন। 



অস্তিম-শয্যায়। ২৬৫ 
পপি পি সি পোস্ট ৯ ৯ ও পিসি াসকি সা তে সি 

আততায়িগণের কেহ আহত, কেহ নিহত, কেহ বা বন্দী হয়। 
বক্তিয়ার পলায়ন করেন। এমন সময়ে, যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে, 
বলবস্তসিংহের অস্ত্রাঘাতে বীরসিংহ সাজ্বাতিকরূপে আহত 
হন। বীরসিংহের পার্বচরগণ বলবস্তসিংহকে বন্দী করেন। 
বীরসিংহ অজ্ঞানাবস্থায় ভৈরবনাথের গুহা-মন্দিরে আনীত হন। 

ঈর্া ঈ 

সপ্তপঞ্চশ পরিচছ্ছ্দে। 

অস্তিম-শষ্যায়। 

সন্ন্যাসিগণ যথাসাধ্য বীরসিংহের শুশ্রষা করেন। শুশ্রষায় 
বীরসিংহের জ্ঞান সঞ্চার হয়। জ্ঞান-সঞ্চারে তাহার মনোমধ্যে 
অভিনব অনুতাপ আপগিয়া পড়ে। তৈরবানমন্দ স্বামীকে 
সন্ধোধন কন্দিয়া বীরসিংহ মর্ধভেদী ম্বরে বলেন,_“দেব | 
আমার এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বটে; কিন্তু আর এক. 
পাপের প্রায়শ্চিত্তের কি বিধান করিলেন? আমি মনে 
করিয়াছিলাম। আততায়ীর গতি অবরোধ করিয়। মরিতে 

পারিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে,আমি শাস্তি গাইব। 
কিন্ত কৈ?- শাস্তি পাইলাম কৈ? পাপ-স্বতি একেবারে 

উন্মঘলিত হইল কৈ?” 

বান স্বামী বীরসিংহের মস্তকে হাত বুলাইতে নি 

কহিলেন,--“বাবা ! কেন তুমি অনুশোচন! করিতেছ? তোমাৰ 

কর্তব্য তুমি যে তাবে পালন করিয়াছ, জগতে তাহার তুলনা 

মাই। তবে কেন তুমি আবার অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতেছ ?” 
২৩ 
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দশম সিসি তোপ লেস তি তা লা এসি তি তিতা _ ৯০ এোিাসম্পাসিকিি লোস্সিসসসিিসসিসি ০৩০০ 

বীরসিংহ।--“ঠাকুর ! জীবনে আমি আর এক গহিত কর্ম 
করিয়ছি। এখন মৃত্যুকালে সেই ভাবনায় আমার মনকে 

ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। সেই সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা কিশোরী 

__সংসারের কুটিলতা যাহার প্রাণে একটুও প্রবেশ করে নাই 
আমি তাহার যে সর্বনাশ-সাধন করিয়াছি, আমার সে পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত কি করিলাম? আমার সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ 

হইবে_ জীবনে মরণে আমার সহিত এক হইয়| থাকিবে, 

সে যে এই আশায় রাোশবর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়। বনবাসিনী 
হইয়াছিল! আমি তাহার কি করিলাম ? অনূর্ধ্যম্পস্তা বাজকুমাদী 

আমারই প্রাণ বাচাইবার জন্য সর্বত্যাগিনী ভিখারিণী 

হইয়াছিল! তাহাকে কি'অবস্থায় কোথায় ফেলিয়া আসিয়া ছি. 

স্মরণ করিতেও গ্রাণ বিদীর্ণ হয়। শোতা!-শোভ। !-- 

শোশা-তুমি কোথায় ?” | 
_ বীরসিংহ মুচ্ছান্বিত হইলেন। তৈরবানন্দ স্বামী জলসেক 
করিতে লাগিলেন। আনন্দ ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

তৈরবানন্দ স্বামী কহিলেন, “দেখ, আনন্দ ! তুমি একবার 

সত্বর অনুসন্ধান করিয়া দেখ। এখনও এ আরণ্য-প্রদেশ হইতে 

শোতাকে স্থানান্তরিত করা হয় নাই! যাও--দয়ানন্ব স্বামীর 

নিকট যাও। তাহাকে বীরসিংহের সংবাদ প্রদান কর। ত্বরার 

শোতাকে ভৈরবনাথের আশ্রমে লইয়। আইস”, 

বলিতে বলিতে ভৈরবানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল । বান্পাব- 

রুদ্ধ কঠে তিনি আক্ষেপ করিয়! কহিলেন,_“দয়ানন্দ ! তোমার 

বড় সাধ ছিল,-_অদ্যকার যুদ্ধ শেষ হইলে,মুসলমানগণ্ণকে মিথি- 
লাবর প্রান্ত হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে, বীরসিংহকে ও 



অন্তিম-শয্যায় | ২৬৭ 

শোতাকে লইয়৷ তুমি নবদ্বীপ যাত্রা করিবে! উহাদের পিতা- 

মাতার ন্যায় তোমারও মনে সাধ হইয়াছিল,_শোতাকে ও 

বীরসিংহকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়। উহাদিগের মনেব 

আকাজ্জা পুরণ করিবে। বীরপিংহ মিথিলার সিংহাসনে 

আরোহণ করিবেন, শোভা রাজরাণী হইবেন ;-_ কেবল 

ভোমার প্রাণে নহে, মৃহারাজ-চক্রবস্তী লক্ষ্মণ-সেনের প্রাণেও 

এ আকাজ্ষ। জাগরুক ছিল। কিন্তু দেখ--কম্মফল! কর্মশুত্র 

কেহই ছিন্ন করিতে পারিল না! হা অনৃষ্ট !__হ! ছুর্ভাগ্য !” 
অনেকক্ষণ পরে বীরসিংহের পুনরায় চৈতন্য হইল। 

বীরসিংহ আবার “শোভা “শৌতা” বলিয়া চীৎকার করিয়। 

উঠিলেন। ভৈরুবানন্দ স্বামী সান্তবন! দিয়! কহিলেন;-_“বাব1! 

শাস্ত হও ।” 

ইতিমধ্যে শোভাঁকে সঙ্গে লইয়। দয়ানন্দ স্বামী তৈরব- 

নাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বীরসিংহকে রক্তাক্ত-কলেবর 

দেখিয়। শোত] কাদিতে কাদ্দিতে কহিলেন,_-“আমায় ফেলিয়। 

পলাইবৰেন ? টক ?--পলাইতে তে। পারিলেন না!” 

বীরসিংহ চগ্ষু চাহিলেন। চারি চক্ষের মিলন হইল। 

অশ্রধাবায় উভয়েরই বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। বীরসিংহ 

কাতর-কণ্ডে কহিলেন,_-“শোভ। !-_-আমার প্রাণদাত্রী শোভ। ! 

আমার শুশ্রধাকারিণী শোত1! আমায় ক্ষমা কর। আমি 

তোষায় বড় বেদন। দিয়াছি;_তুমি আমায় ক্ষমা! কর। তুমি 

বাজনন্দিনী; আমার জন্ত বনবাসিনী হইয়াছ। কিন্তু আমি 
তোমায় কি কষ্টন! দ্িয়াছি! আমার একটী কথ শুনিলে 

£তামার কত আনন্দ হইত; দে কথার উত্তর পাইলে তুষি 



২৬৮ লঙ্ষমণসেন। 
এসএসসির | পিপিপি লা লীনা ০ সিসি পর আস পপসসসসমিপসসস ৯ এি শসি 

্বর্গ-স্ুথ তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে! কিন্তু আমি উত্তর দেই 
নাই | আমি সব বুঝিয়াছি? কিন্তু সব বুঝিয়াও তোমায় কষ্ট 
দিয়াছি। শোভা !--প্রাণের শোতা! আমার এ পাপের 

কি গ্রায়শ্চিত আছে! তুমি কতবার প্রতীক্ষা! করিয়াছ। 
আমার একটী উত্তর,_'সামি তোমাগ় বিবাহ করিতে সম্মত 

আছি”--এই উত্তর, শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছ? কিন্তু আমি 

একবারও মুখ ফুটিয়। সে উত্তর দিতে পারি নাই! প্রাণে প্রবল 

আবেগ উপস্থিত হইয়াছে । মনে করিয়াছি”_“বলি ; বলি-_ 

তোমায় বিবাহ করিব! কিন্তু অমনি কে যেন আসিয়া মুখ 

টাপিয়! ধরিয়াছে! মনে পড়িগ়াছে-পিতামাতার কথা? মনে 

পড়িয়াছে।_-ঠাহার] বিদ্ধমান থাকিতে আমি কি উত্তর দ্দিতে 

পারি! তাই শোতা!-_তাই তোমায় কোনও উত্তর দিতে 

পারি নাই! কিন্ত আজ যখন গুনিলাম,_-তৈরবানন্দ স্বামী যখন 
বলিলেন,_-তোমার ও আমার উভয়েরই পিতামাতার ইচ্ছা 

ছিল,_-আমাদের উভয়কে পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ করিবেন 
শোভ1!_-তথন হইতে আমার বাচিবার বড় সাধ হইতেছে! 
সেবার রণাহত অবস্থায় বাঁচিবার একটুও ইচ্ছ! ছিল না; কিন্ত 
তুমি শুশ্রধায় বাচাইয়াছিলে ! এবার বাঁচিবার বড় সাধ হইতেছে; 

কিন্তু বোধ হয় এবার আর তুমি আমায় বাঁচাইতে পারিবে না! 

ন| বাচি; কিন্ত শোতা !- নিশ্চয় জানিও-আমি তোমারই” 

আর কথা কহিতে বীরসিংহের কষ্ট বোধ হইল। বীর- 

সিংহের গণ্স্থল বহিয়া অঞ্র নিপতিত হইতে লাগিল। 

শোতা বন্ত্রাঞ্চলে অশ্রজগল শুছিয়া বীরসিংহের পরিচর্যা 

করিতে লাগিলেন। কিন্তু শুঞষায় কোনই ফল ফলিল না। পর 



স্নানের ঘাটে । ২৬৯ 

দিন দ্িপ্রহরে গঙ্গার তীরে, তৈরবনাখের মব্দিব-প্রাঙ্গণে, শোভার 

ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বীরমিংহ প্রাণথত্যাগ কবিলেন। 
কর ৯ 

অফ্টপধ্াশ পরিচ্ছেদ । 
6 ৮ সস্পস 

স্নানের ঘাটে। 
বীরসিংহের ও শোভার সংবাদ নবদ্বীপে পৌঁছিতে বিল 

বটিল। সেই সংবাদ লইয়। নবদ্বীপে উপস্থিত হইতে সেবানন্দের 

নঙ্কোচ বোধ হইল। ম্তরাঁং অনেক দ্বিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপের 

কেহ সে সংবাদ পাইলেন না। কেহ সন্ন্যাসপীর কথা অবিশ্বাস 

করিলেন) কেহ বা 'দুর পথ--আসিতে বিলম্ব হইতেছে" বলিয়া 
মনকে প্রবোধ দিলেন। 

এদ্দিকে সারস্বত উৎসবের দিন সমাগত হইল! মহারাজ 

লক্মণ-সেন পুরুষোত্তম-যাত্রীর জন্য প্রস্থত হইতে লাগিলেন। 
পূর্ব পৃর্বব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর দারস্বত উৎসবে অধিকতর 

সমারোহ্র আয়োজন হইল। দেশের সকল শ্রেণীর পঞ্ডিত,-_ 

কবি, দার্শনিক, পৌরাণিক) তাস্ত্রিক, বৈদিক, ন্থার্ত প্রভৃতি 

সকল শ্রেণীর পঙ্ডিত-_আমন্ত্রিত হইলেন। সকলকেই যথাযোগ্য 
সঘরধনা করিবেন-সকলকেই যথাযোগ্য পুবস্থারাদি বিতরণ 
করিবেন, মহারাজ মনস্থ করিলেন। 

মাঘী-পূর্ণিমার দিন আবার গঙ্গাতীরে মেল! বমিয়৷ গেল। 
দুরদেশাগত যাত্রিগণ গঙ্গান্মান করিতে আসিলেন; বছ সাধু- 

সম্যাসী নবদ্বীপের ঘাটে গঙ্গান্নানার্থ সমাগত হইলেন। 



২৭০ লক্ষমণ-সেন 

দ্বিপ্রহরাস্তে শুতযোগ ঘটিয়াছে ; তখন স্নানের শুত মুহূর্ত; 

সকলেই সেই মুহূর্থের প্রতীক্ষা করিতেছেন। গঙ্গার তীর 

লোকে লোকারণ্য। সহরের মধ্যঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া 

উত্তর-দক্ষিণ ছুই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, নদী-তীরের জনতার 
পরিমাণ কর! যায় না! জনশ্রেণী নানারূপে নানা ভাবে শুভ- 

মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছে । 

কোথাও কোনও পণ্ডিত পুরাণ পাঠ করিতেছেন? তক্তবৃন্দ 

তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া একাগ্রচিত্তে সে পাঠ শুলিতেছেন। 

কোধাও কেহ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন । কোথাও কেহ শ্রাদ্ধ- 

তর্পণ সারিতেছেন। এক স্থানে কতকগুলি সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন- 

তত্বালোচনাশ্ন প্রবৃত্ত আঙ্েন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর 

বিতর্ক চলিয়াছে। স্ত্রীলোক, বালক, যুবক, বৃদ্ধ'_যাহার প্রাণে 
যে ভাবের উন্মেষ) স্বানঘাটে তাহার প্রাণে সেই ভাব জাগিয়া 

উঠিতেছে। 

রাজবাড়ীর ঘাটে পুরাঙ্গণাগণের জন্য দ্দানের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত 

হইয়াছে। মহারাঞঙ্জ লক্ণণসেন একাকী একখানি বজরাতে 

আরোহণ করিয়! গঙ্গাগর্ডে বসিয়া ইঞ্টারাধনা করিতেছেন। ফে 

বাটে সাধু-সন্ন্যাসীদ্দিগের বিতর্ক চলিতেছিল, মহারাঞ্জের বজরা 

ভাহারই অনতিদরে অবস্থিতি করিতেছিল। 

_ অন্ল্যাসীদের মধ্যে মুক্তি বিষয়ে বিতর্ক চলিতেছিল। কেহ 

কহিতেছিলেন,“কর্খের ছারাই মুক্তি হয়।' কেহ কহিতে- 

ছিলেন, -'ভক্তিই মুক্তির একমাত্র সোপান। কেহ কহিতে- 

ছিলেন,-জ্ানাশ্ম,ক্তি। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। একজন 

কহিলেন,--“যিনি কন্মাঁ পুরুষ, তিনিই মুক্ত।” একজন 



স্নানের ঘাটে। ২৭১ 

কহিলেনঃ--“তক্তও যে, যুক্তও সে।” তৃতীয় জন উত্তর 

দিলেন,_-“যিনি সর্বত্র সমদরশী, তিনিই যুক্ত মহাপুরুষ । বাহার 
জ্ঞান সেই চরম অবস্থার উপনীত হইয়াছে, ধিনি ধূলায় ও 
্বর্ণমুদ্রায় সমঘৃষ্টিসম্পন্ন, ধাহাঁর নিকট উচ্চনীচ তেদীভেদ নাইঃ__ 

তিনিই যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভেদজ্ঞানই ভ্রান্তি। 

ভ্রান্তি বা মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিতে নাপারিলে,_-সর্বত্র 

অভিন্নভাঁব উপলব্ধি না হইলে _-মুক্তি নাই।”” 

বজরার মধ্যে উপবিষ্ট মহারাজ লক্ষমণ-সেনের কর্ণে সন্ন্যাসী- 

দিগের কয়েকটা উক্তি প্রতিধ্বনিত হইল। ধধূলায় ও কাঞ্চনে 

প্রতেদ নাই; ভেদজ্ঞানই ভ্রান্তি; ত্রাস্তি বা মাষা পরিহার কবিতে 

নল) পারিলে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না১__মহাবরাজ 

লঙ্গণ-সেনের হৃদয়-তন্ত্বীতে এই সুর বাজিয়৷ উঠিল। জনস্জ্বের 

কোলাহলের অথবা অন্ত কোনও কথার প্রতি মহারাজের কর্ণ 

আকৃপ্ট হইল ন1। সন্ন্যাসীদিগের মুখনিঃস্থত এ ভাবতরক্গনিচয় 

তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়। হৃদয় আন্দোলিত করিয়। তুলিল। 

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন,_-“চিরদ্দিনই এই সকল কথ 

শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু হৃদয়ে স্থান পাইল কৈ? কত 

কাল হইতে গুনিতেছি_“টাকাও যাঁঃ ধূলাও ত1।” কত 

কাল হইতে শুনিতেছি,_-কাঞ্চনে ও ধুলি-মুগ্টিতে পার্থক্য 

নাই।১ কিন্তু এক কর্ণে শুনিতেছি। অন্ত কর্ণ দিয়! সে ধ্বনি 

নিষফাসিত হইতেছে। হায়- ভ্রান্তি! সকলই তুমি বিশ্বৃতির 

গর্ভে ডুবাইয়! রাখিয়াছ! 'দর্বত্র সমন্দৃষ্টি!' কতবার মনে 

করিয়াছি, সর্বজীবে সর্বজনে সমতাবে দর্শন করিব। 

কিন্ত কৈ, মনে হয়না তো--জীবনে এক দ্বিনও সমদর্শিতার 



২৭২ লঙ্ষমণ-সেন। 
গাপটিল সপ সপ্ন সমতা সস ত ৪৯০ 

পরিচয় দিতে পারিয়াছি ? মায়] !__মায়) তুই আমার সর্ববনাশ- 

সাধন করিলি! বাল্য, যৌবন, প্রৌ,তিন কাল অতীত 
হইয়! গিয়াছে; এক্ষণে বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত । মায়! 

_-এখনও তুই আমায় পরিত্যাগ করিলি ন|! এশ্বর্য্যের মায়া, 

সম্মান-সন্ত্রমের মায়া, পুত্র-কলত্রের মায়া,এ বয়সেও ছিন্ন 

করিতে পারিলাম না! কি করি?--উপায় কি? মন! 

একবার তুমি দৃঢ-প্রতিজ্ঞ হইতে পারিবে না? পারিব!_ 
অবশ্থই পারিব! আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম।--মায়াপাঁশ 

ছিন্ন করিব;__সর্ধবদ্্রে সদর হইব |” 
মহারাজ যতক্ষণ বজরায় রহিলেন, ততক্ষণ এই প্রতিজ্ঞার 

বিষয় পুনঃপুনঃ তাহার হয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

শুভ-মুহ্র্তী আমিল। যোগের ত্বান শেষ হইল। মহারাঞ্ 

রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তখনও এ চিন্তা-এঁ তাবনা মন 

অধিকার করিয়া রহিল। 
*. & 

উনবফিতম পরিচ্ছেদ । 
০ 

অনুজ্ঞা-লাভে। 

যথা-সময়ে অপরাহে সারশ্বত-উৎসবের কার্ধ্য আরম্ভ হইল। 
এবার আর প্ডিতগণের গুণপনার পরিচয় লইবার আকাজ্া 

হইল না| যাহাতে পঙ্ডিতগণ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হন;_কবি' 

দবার্শনিক,সাহিত্যিকগণের যাহাতে অব্লসংস্থান করিয়া! দিয়! যাইতে 

পারেন, এবার কেবল মহারাজ তত্প্রতিই মনোযোগী হই- 



অনুজ্ঞা-লাভে | ২৭৩ 
১ স্পা সিপিসিপান্পি সি সি আট পিপি পি পরস্পর পাপা পর পি পেত পিপি শত এ ৯ ভাত পি ১০১ লিপ লি মুল পি লঁ পাটি এ সপ পলিসি 

লেন। নবদ্ীপ-রাজ্য মধ্যে যে কেহ সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক 

বা! পঞ্ডিত আছেন, তাহাদের সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদ্দনের ব্যবস্থা! 

হইল। ধাঁহার যাহ] অতাব-অতিযোগ ছিল, মহারাজ অমাত্য- 
গণের প্রতি সকলের সকল অভাব পৃরণের আদেশ দিলেন। 

ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সংগ্রাম-সিংহ মহারাজের 

সম্মুখবর্তী হইলেম। মহারাজ লক্মণ-সেন পূর্বব হইতেই বিশ্বে” 
শ্বরুকে চিনিতেন। বিশ্বেশ্বর জনৈক হিন্দু-নৃূপতির অধীনে 

সৈনিকের কর্ণ করিতেন,__মৃহারাজ লক্মণ-সেন তাহাও অবগত 

ছিলেন। কুশল-প্রশ্নার্দি জিজ্ঞাসানস্তর মহারাজ লক্ষমণ-সেন 

বিশ্বেশ্বরের মবদবীপ-আগমমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 

মহারাজ মনে করিয়াছিলেন,-“তামাঁর পুরুষোত্তম-খাত্রার 

সংবাদ পাইয়া, বিশ্বেশ্বর বোধ হয় কোনও প্রার্থন। জানাইতে 

আসিয়াছেন !? 

বিশ্বেখবর যথাযোগ্য সম্মান-সহকারে নিবেদন করিলেন।_ 

“অযোধ্যার অধিপতির দূতরূপে আমি আজি আপনার দরবারে 

আসিয়াছি।' এই বলিয়। বিশ্বেশ্বর মহারাজের নিকট একখানি 

পত্র প্রদান করিলেন; বলিলেন--“বাদসাহ বক্তিয়ার সাহ অতি 

সজ্জন ব্যক্তি। যদিও তিনি ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী; কিন্তু হিন্দুর 

প্রতি তাহার অশেষ অনুরাগ । আপনার প্রতি তাহার সম্মানের 

অবধি নাই। দেশ-পর্ধ্যটনে তাহার বড়ই কৌতুহল । দেশ-পর্যযটন- 

বাপদেশে এদেশে আসিয়া তিনি আপনার আতিথ্য গ্রহণে 

অভিলাধী। আপনার অতিথি-সংকার সর্বজনবিদিত; তাই 

তিনি এই প্রার্থনা-পত্র মহ আমাকে আপনার নিকট প্রতিনিধি 

প্রেরণ করিয়াছেন। এ রাজ্যে তীর্ঘযাত্রীর অবারিত দ্বার। 



২৭৪ লঙ্ষমণ-সেন। 

দেশ-পর্যযটকগণ সাধারণতঃ তীর্ঘযান্রী বলিয়া পরিচয় দিয় 

থাকেন। কিন্তু বাদসাহ মিথ্যা ভাণ করিতে ঘৃণ। বোধ করেন। 

তিনি বলেন,_ “আমি বিধর্মী ; নবদীপ-রাজ্যে হিঙু ভিন্ন অন্তের 

প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং মহারাজাধিরাজের অন্নুযতি ভি 

আমি সে রাজ্যে গমন করিতে পারি না) তাই তিনি 

মহারাজের নিকট এই আবেষ্ধন-গত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ 

করুণা-প্রকাশে তাহাকে এদেশে প্রবেশের অনুমতি গ্রদান 
করিলে আমারও মুখ রক্ষা ছয়, বাঁদসাহও কৃতকৃতার্থ হন।” 

মন্ত্রী রঘুদদেব সেই পত্রধানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। 

মহারাজের কোনরূপ মন্তব্য-প্রকাশের পূর্বেই তিনি নিবেদন 

করিলেন)-“রাজন! এ,.রাজ্যে ভিন্ন-ধর্মাবলঘ্ীর প্রবেশের 

বিধি নাই। হিন্দুর রাজ্যে যুসলমানের পদার্পণ হইলে, রাঙ্গা 

কলুষিত হইবে।” 
মহারাজ লক্ষণ-সেন মনে মনে কহিলেন,_“অমাত্য 

রঘুদদেব! তোমার কথার মর আমি অনেকক্ষণ পুর্ব্বেই উপলব্ধি 

করিয়াছি। বক্তিয়ারের উদ্দেগ্তও আমি যে না বুঝিয়াছি, 

তাহা নহে। কিন্তু সে রাজনৈতিক কুট-চিন্তার দিন এখন 
আমার অতীত হইয়াছে ।” 

বিশ্বেশ্বর কহিলেন।_“বাদসাহ আতিথ্য-প্রার্থী। অতিথি 
ভিন্নধর্্মাবলঘী বলিয়া কি মহারাজের কৃপালাতে বঞ্চিত 
হইবেন 1? 

রঘুদেব।_-“এ রাঙ্যের নিয়ম তাহাই। হিন্দুর রাঙ্জ্ে মুসল- 

মানের প্রবেশ একান্ত দোষাবহ।” 

মহাবাজ লক্ষষণ-সেন কহিলেন।_*অতিথি সর্ব! আদ্দরণীয়। 



অনুঙ্ঞা-লাতে। ২৭৫ 
শি তত পাখি পিরিতি সিরা সচল সপ পসিসস000৯০৯স৯তাসি ০ ৮৯০ ্টিপিসপিস্পাসিিসপস্পী সিরা সত ্িস্পিসিাস্সসিলা 

হিনুই হউন, আর মুসলমানই হউন, ত হার! যখন আতিথা- 

গ্রহণ-প্রার্থা, আমাদের আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে ?” 

সংগ্রামসিংহ আপত্তি জানাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্ত 
মহারাজ তদ্ধিষয়ে আস্থা গ্রদর্শন করিলেন না। তাহারা যতই 

বুঝাইবার চেষ্টা পাইলরেন,_হিন্দু-মুসলমানে ঘোর পার্থকা ? 
মহারাজের অন্তরে ততই প্রতিধ্বনি উঠিল) 'বাজন্। সমদর্শী 

হও ।১ মহারাজ মনে মনে কহিলেন,_“ঈশ্বরের স্ষ্ট জীব সকলই 

সযান। হিন্টুও যা, যুসলমানও ত11” 

মহারাজ কহিলেন,---“আমি আতিথ্য-সৎকারে বিযুখ হইতে 

পারিব ন1।?) 

সংগ্রামসিংহ ও রঘুদেব উভয়েই" দীর্ঘ-নিশ্বাম পরিত্যাগ 

করিলেন। তাহাদের মনে হইল,"মহারাজ সর্বনাশের বিষ 

বীজ বগম করিলেন।? 

মহারাজ কোনই বারণ গুনিলেন না। নিশ্বেশ্বরকে কহি- 

লেন,--“আমি আতিথ্য-সৎকারে কখনই পরাম্ুখ হইব ন]। 
তাহাদিগকে বলিও-__-আমি অতয় দ্রিলাম |”) 

বিশ্বের ।-“মহারাজ ! যদি এতই অনুগ্রহ করিলেন; তবে 

একখানি “ছাড়পত্র” গ্রদ্দান করুন। নবদীপ-সাহ্রীজ্য যেরূপ 

স্বরক্ষিত, আপনার "ছাড়পত্র" প্রদর্শন ভিন্ন এ রাজ্যে গ্রবেশের 

কোনই উপায় নাই।” 

মহারাজ লক্ষণ-সেন 'ছাড়পত্র" গ্রদ্ধান করিলেন। বঘুদেব 

ও সংগ্রামসিংহ তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেলেন; মিনতি 

করিয়া অন্থুরোধ জানাইলেন। কিন্ত কোনই ফল ফলিল না। 
বিশ্বেশবর 'ছাড়গত্র' লইয়া গ্স্থান করিলেন। 



২৬ 5 | 
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বিশ্বশ্বরের হা হৃদয় এখন আননে উৎফুল্ | মনে করিলেন।-- 

“বাদসাহ বুঝি বা তাহাকে অর্দ-রাজত্ব জায়গীর প্রদান করিবেন।' 

তাহার মনে হইতে লাগিল,_“তাহার কি তীক্ষু বুদ্ধি। তিনি 
কি কৌশলেই ব্রিলোচনকে ৰাদসাহ-সকাশে উপস্থিত করিয়া, 

ছিলেন! কিন্তু ব্রিলোচনের বিষয় মনে হইতেই তাহার 

হৃদয়ে স্পন্দন অনুভূত হইন্ন। মনে মনে কহিলেন,_“আমার 
তুচ্ছ বুদ্ধি! আমি তো৷ কৈ আতিথ্য-গ্রহণে নবদ্বীপ-রাজ্যে 

প্রবেশের পরামর্শ দিতে পারি নাই! ভ্রিগোচন যদি এ পরামর্শ 

না দ্িতেন, তাহ] হইলে ক্কৃতকাধ্যতার কোনই সম্ভাবনা ছিঙগ 

না। ত্রিলোচনের পরামর্শে বাদসাহ প্রথমে উপেক্ষা-প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু হাতে হাতে তাহাকে সে উপেক্ষার 

ফল পাইতে হইয়াছিল। শেষে তাহাকে ত্রিলোচনের উপদেশই : 

শিরোঁধাধ্য করিয়! লইতে হইয়াছে ।” 

যতই ত্রিলোচনের কৃতিত্বের কথ! মনে পড়িতে লাগিল, 

ততই ঈর্ধায় তাহার হৃদয় জলিয়। উঠিল। মনে হইল, 

«বাদসাহ আমায় আর কি পুরস্কার দিবেন! সকল পুরস্কারই 

ব্রিলাচনের ভাগ্যে! ভ্রিলোচন! তুমি নিরাশ্রয় ছিলে। 

আমি তোমার আশ্রয়দাতা! শেষে তুমি আমারই শক্র হইয়া . 

দাড়াইলে! আচ্ছা !-দেখিব ভ্রিলোচন! তোমারই থাকত 

বুদ্ধি! তোমার সর্বনাশ-সাধনই এখন আমার একমাত্র 

সম্বল! যে অবস্থায় তোমায় আনিয়াছিলাম, যদি পুনরায়. 

তোমায় সেই অবস্থান আনিতে পারি, তবেই আমার সার্ধক 

জীবন!) 



যফিতম পরিচ্ছেদ | 
০ 

আতিথ্য। 

সারম্বত্ত উৎসব শেষ হইল। কুমার. লাঙ্ষমাণেয় যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত হইলেন। কুমারের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়। সমাপনাস্তে 

মহারাজ লক্ষমণ-সেন সন্ত্রীক পুরুষোতম যাত্রা করিলেন। 

পুরুযোত্তম-যাত্রার সময় মহারাজ লক্ষ্ণ-সেন কেন্দুবি্ 

হইতে জয়দেবকে একবার নবদ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। 
যাত্রাকালে অয়দেবের শ্রীমৃত্তি-দর্শনের আাকাজ্া হইয়াছিল; জয়- 
দেবকে নবন্ধীপে আনয়নের সেও এক উদ্দেশ্ত বটে । আর এক 

নিগুঢ় উদ্দেশ্য কেন্দুবিদ্বে জয়দেবের প্রতিটিত রাধাশ্যামের 
দেবার জন্য অর্থ-সম্পৎ প্রদদান। মহারাঁজ লক্্মণ-সেন জয়দেবকে 

কি পরিমাণ অর্থ-সম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই 
অনেকে জানিতে পারেন নাই; কিন্তু 'দশময় রাষ্ট হইয়াছিল, 

মহারাজ তাহাকে বিপুল ধণ-বত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 

জয়দেব যাও মংসারাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি 

তো ব্রহ্ষচরধ্য-ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই! তবে এ অর্থমম্পৎ 

ইয়া ডিনি কি করিবম! 

পিতামাতার ব্বর্গনাতের পর পরেবা তাহার সন্ন্যাস-ব্রতের 

অলগীভূত হয়। জয়দেব ও পদ্মাবতী রাধাশ্যামের পুজা ও পর্- 
মেবা লইয়াই বিব্রত ছিলেন! এ সংসারে সেবাব্রতে সংসারীর 
পক্ষে কিছু অর্থ-সামর্ঘ্ের প্রয়োজন হয়। মহারান্দ লক্ষণ-সেন 

২৪ 



২৭৮ লক্ষমণ-৫সন। 
আর সিপ হ্পাসিসিত৬ তাপ পসজিপািপতি ৬ আপ টা সাসিপসঠিসটাতি সি সিসি ৮ সিট সলাত সি সপ পল সিসি পাতা পাস তে পি সিসি ত পাপ এ 

পুরুষোত্তম-যাত্রাকালে তাই জয়দেবকে কিছু ধন-বত্ব প্রদান 

করিয়া গিয়াছিলেন। রাঞ্জদত্ত উপহার অত্যধিক না হইলেও, 

লোকমুখে তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। 

অজত্র ধনরত্ব প্রাপ্তির সংবাদ প্রচারিত হইলেও জয়দেবের 

গৃহে তজ্জনিত কোনরূপ আড়্বর বৃদ্ধি পায় নাই। জয়দেবের 
গৃহে এখনও সকলেরই অধারিত দ্বার। সে গৃহ পূর্বেও যেরূপ 

অন্রক্ষিত অবস্থায় ছিল, এখনও সেইরূপ অরক্ষিত অবস্থায় 

রহিয়াছে । বিপুল ধনরত্ব গাইয়াও জয়দেব প্রহরীর ব্যবস্থা করেন 

নাই,_তাহার দ্বারদেশে দৌবারিক পদচারণা করে না। 
নিত্য যেমন দ্বিগ্রহরে পতিপত্বী উভয়েই গ্রামের মধ্যে 

প্রবেশ করিয়া) স্ত্ীপুরুষ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেন।_ 

“রাধাশ্যামের ভোগ প্রস্তুত হইয়াছে; আপনার প্রসাদ গাই- 

বেন, আম্ুন।”--এখনও তাহারা সেইভাঁবেই গৃহে গৃহে গমন 

করি! প্রত্যেককে অত্যর্থন। করিয়া! আসিতেছেন। নিত্য যেখন 

প্রতিদিন গথে পথে বাহির হইয়া পতিপত্বী উভয়েই অতি 

গথিক ভিখারী মকলকে সঘোধন করিয়া! কহিতেন,_“তোমর! 

কে কোথায় অভুক্ত আছ; রাধাশ্যামের ভোগ প্রস্থত হইঘাষথে, 
গ্রহণ করিবে_এস।”_-এখনও তাহার! সেই ভাবে সেই স্বরে 

সেইরূপ আকুলি-ব্যাকুলি প্রকাশ করিয়া বাধাশ্ামের প্রসাদ- 

গ্রহণে সকলকেই আাহ্বান করিয়া থাক্ষেন। নিত্য যেমন 

তাহারা পণ্ড-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ গ্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া 

বনিতেন,_“আয়!_ আয়! তোর! প্রসাদ খাবি, আয়! 

আর. তাহারা যেমন আসিয়। তাহাদের হাত হইতে প্রসাদ 
থাইয়া যাইত;--এখনও তাহারা সেইভাবেই তাহাদিগকে 



আতিথ্য। ২৭৯ 
জগ অপরিচিত পিছ সিসি তত পাস আপাত স্পা তা সিসি সপ সিটি 

শাহ্বান করেন ;--সেইভাবেই তাহার! আসিয়া তাহাদের হাত 

£ইতে এ্সাদ খাইয়া যায়। 

পুষ্পচয়ন। দেবসেবা। ভোগ-রন্ধন, প্রসাদ-বণ্টন, অতিথি- 

পখকার-নিত্য যেমন সম্পন্ন হইত, আজিও তাহা অব্যাহত 

ধহিয়াছে। কিবা জয়দেবের, কিবা পন্মমবতীর উভয়েরই 

নিত্যকর্থে অন্থরাগের হাস নাই। 

আজিও জয়দেব প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, রাধাশ্যামের 

চরণে প্রণত হইলেন। পরিশেষে প্রভুর পৃজার জন্য পুষ্পচয়ন 
করিয়া আনিলেন। আঙ্জিও পদ্মাবতী যথারীতি পতি-দ্েবতার 

পাদবন্দন! করিলেন) রাধাশ্যামের গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয় 

রাখিলেন। আজিও যথাসময়ে জয়দেব রাধাশ্তামের পূজায় ব্রতী 

হইলেন) যথাসময়ে পদ্মাবতী দেবতার ভোগ প্রস্তত করিয়! 

আনিয়া দিলেন। আজিও যথাসময়ে অতিথি-অত্যাগতের 

ঘাহারাি সম্পন্ন হইল; যথাসময়ে পতিপত্বীতে পণ্ত-পক্ষীর 

আহার্ধ্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বহিঃগ্রাজণে জয়দেব ধীড়াইয়া গবাদির আহার যেগাইতে 

লাগিলেন; পন্মাবতী বাটীর পশ্চাৎস্থিত পুষ্ষবিণীর ধারে দাঁড়াইয়া 

ডাঁকিতে লাগিলেন,--“আয় !-_আয়!__ প্রসাদ খাবি আয়।” 

পদ্মাবতীর আহ্বান শুনিয়া! কুকুরদল ছুটিয়া আিল। 
বিড়ালগুলি 'মিউ মিউ' করিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইল। 

বনাস্তরাল হইতে জিহ্বালেহন করিতে করিতে শিবাকুল 

চুটিয়া৷ আসিল । কাক) কোকিল, চিল, দোয়েল, ঘুঘু, টিয়া, 
ময়না,--কত রং-বেরঙের কত পাখী কোথ। হইতে উড়িয়া 
ম[সিয়া পদ্ম/বতীকে ঘেরিয়া ঈ্াড়াইল। পুফরিণীর মৎস্যগুলি 
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২৮০ লন্মমণ-সেন 
এ এর ও পিপি 

বৌদ্রতাপে গভীর জলে আশ্রয় লইয়াছিল। প্মাবতীর কঠম্বর 
ওনিয়া তাহার! ঘাঁটের ধারে আসিয়। ধীর স্থির হইয়। রহিল। 

পদ্মাবতী একে একে সকলকে পরিতোষ-পূর্ধবক আহার করাই- 
লেন। কুকুর, শৃগাল, বিড়াল, পক্ষী_সকলেই সাবিসারি 

ধাড়াইয়া আহার করিয়। চলিয়া গেল। অন্য সময় হইলে এ 

সকল জীবজস্তর পরম্পরেৰ প্রতি পরম্পবের কতই হিংসা-ছ্বেষ 

আক্রোশ প্রকাশ পাইত্ব! কিন্তু পদ্মাবতীর ন্েহের মিকট 

সকলেরই সকল কু-প্রবৃভি বিলুপ্ত হইল। এ অলৌকিক দৃশ্য 
যে দেখিল, সে বিন্মিত হইল। যে না দেখিল, সে বিশ্বাগ 

করিতে পারিল না। 

সর্বজীবের সকলের আহার শেষ হইলে অপরাহে জয়দেব 

আহারে বসিতেন। তাহার আহার সমাপনান্তে তাহার ভুক্তা- 

বশিষ্ট প্রসাদ পদ্মাবতী গ্রহণ করিতেন। আজিও সকলের 

আহার শেষ করাইয়। জয়দেব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতে- 

ছেন;--পদ্মাবতী পার্থ বসিয়া তাহাকে ব্যজন করিবার জন্য 

প্রস্তুত হইয়া! আছেন। এমন সময়, বহিঃগপ্রাঙ্গণ হইতে উচ্চ 

চীৎকার-ধবনি উথিত হইল,_“হর হর বম্ বম ।” 
জয়দেবের আর আহারে বসা হইল ন1। জয়দেব কহিলেন, 

_-পপ্নাবতী! আহারে বসা হ'ল ন।। অতিথি এসেছেন। . 

এ শুম__কণম্বর 1” ৃ 

অতিথিগণ অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাহাদের | 

মনে একটুও বিরক্তির সঞ্চার হইল না। পরস্ত পতি-পদ্ী 
উভয়েরই প্রাণে আনন্দ উদছ্বলিয়] উঠিল। জয়দেব কহিলেন, 
“পন্নমবতী! জগবদ্ধু কত দয়াময়! অতিথি এসেছেন! মনে 
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আছে তো-_পুরুষোত্তমে কি ভাবে তিনি আতিথ্য-সৎকার 

করিতেছেন।” 

পদ্মাবতী ।-*চিত্তপটে সকলই অঙ্কিত আছে ! দিন নাই, 

রাত্র নাই,_-যখনই অভুক্ত অতিথি জগবদ্ধুর দ্বারে উপস্থিত 

হন, জগবন্ধু তাহাকে অন্ন-দানে তৃপ্ত করেন। সে পুণ্য-স্থৃতি 

সদ জাগরুক আছে। কিন্তু অসামর্থ্য-হেতু মনের আঁশ। মনেই 
রহিয়। গেল ।” 

জয়দেব।-__“কেন পন্মাবতী !_-অন্শোচনা৷ আসে কেন? 

কোনও দিন কখনও তো তুমি অতিথি-সৎকারে পরাস্ুখ 

হও নাই।” 

পন্মাবতী ।-_“অনুশোচন। আমিবে কেন? আজ আনন্দে 

হ্দয় উৎফুল্ল হইয়। উঠিয়াছে । আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য । 

_ অসময়ে এই অতিথিগুলি আসিয়াছেন। আর সৌভাগ্য_ 
তাহাদের অন্লপান সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে 

না। আপনি তাহাদের অভ্যর্থনা করুন। আমি অবিলদ্দে 

অন্নাদি প্রস্তত কবিয়। দিতেছি ।” 

জয়দেব আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন। মনে মনে কহিলেন, 

“জগবদ্ধ! তুমি যে বলিয়াছিলে-_-এই অধমের গৃহে মৃর্তিমান 

বিদ্বমান থাকিবে, আজ যেন তাহা প্রতাক্ষ দেধি। তোমার 

কপায় এই অসময়ে যেন এই অতিথিদিগের সম্তোষ-বিধানে 

সমর্থ হই;__-অতিথি-সেবায় যেন কোনও ক্রি-বিচ্যুতি না! 

ঘটে; গ্রভু !--আজ আমাদের সেই সামর্থ্য দেও।” 
আবার গগনভেদী উচ্চ-চীৎ্কার--“হর হর ব্যোম্ ব্যোমু!” 

আসন পরিত্যাগ করিয়া! জয়দেব শশব্যস্তে বহিঃপ্রাঙ্গণে 



২৮২ লগ্ষমণ-পেন। 

আগমন করিলেন। দেখিলেন।_বিংশত্যধিক আতথি তাহাব্র 

গৃহে আতিথ্য-সৎকারপ্রার্থা। 

তাহার! কহিলেন,_-“আমর] মিথিলার অধিবাসী । নবদ্বীপে 

রাজদরবারে ষাইতেছি। মাম শনিয়া আপনার গৃহে আতিথ্য- 

গ্রহণ করিতে এ|সিয়াছি। অপরাহু হইয়াছে । রাত্রতে আর 

কোথায় যাইব? তাই আপনারই গৃহে আশ্রয়-প্রার্থা।”) 

জয়দেব ম্বভাঁবসিদ্ধ বিনয়নআ-ভাষে অতাথগণের সন্মান- 

সন্বর্ধনা করিয়া কঠিলেন,-*'আামার পরম সৌশহাগা' আপনাদের 

শুভাগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল ।)) 

এই বহি যখ।বেংগা সক্্দনা-সহকারে জয়দেব অতিথি- 

গণকে আপনা দ প্র।ন কঃরণেন। 

অল্পক্ষণ-মধ্যেই অতিথি-সৎকারের আয়ে।জন হইল। যেন 
কোন্ বাছমন্ত্র বলে পদ্মাবভী ছুই দণ্ডের মধ্যে অতিথিগণের 

আহার্ধ্য গ্রন্তত করিয়া দিলেন । অতিথিগণের আহারাদি সমাপন 

করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। সুতরাং সন্ধ্যার পূর্বে আর 

জয়দেবের ও পদ্ম(বতীর অন্নজল-গ্রহণের সুবিধা ঘটিল ন|। 

রাঁধাশ্ত/মের আরতি শেষ হইলে রাত্রিতে তাহার৷ জলযে।গে 

ধসিবেন, মনে মনে স্থির করিলেন। 

সন্ধ্যার পর রাধাম্তামের আরতি হইল। পল্লীবাসিগণ 

আরতি দেখিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে যে জনকোলাহলে 

বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এখন সে কোলাহল সম্পূর্ণরূপ নিবৃত্ত 

হইল। দাসদাসী যাহার! ছিল, তাহার।ও আপন-আপন কর্ম 

সমাপনান্তে নিজ নিজ গৃহে গমন করিল। অভিথিগণ বাহি- 

ব্বাটীতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী গতীর 
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মিনীথে যথা-নির্দিষ্ট সময়ে নিভৃতে ধাসয় াধাতানের চরণে 

পুষ্পাঞ্জল-প্রদ্ানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এ, 
ক 

একষফিতম পরিচ্ছেদ । 
ওপার পর অত 

»হিমা | 

টৈনশ নিস্তব্ধতা তল করিয়া! সহ" “বম্ বম হর হর? ধবনি 

উথত £ইল। ভগবগ্চিন্তায় চিত্ত তন্ময় পাকায় পদ্মাবতী ও জয়দেব 

এথমে সে শব গুনিতে পান নাই। যখন 4কট চীৎকার- 

বনি কণপটঙে প্রথম প্রতিধ্বনিত হইল, জয়দেব মনে 

করিলেন, --অঠিথিগণ হয় ঠে। নাম-গাঁন করিতেছেন।) কিন্তু 

স্ব ক্রেমেহ নিকটবন্তী হইতে লাগিল; বহিরঙ্গণ হইতে অন্দরে 

অ।সিন। অন্দরের প্রতি গৃহ সেই স্বরে প্রতিধবনিত হইয়া উঠিল । 
পরিশেষে রাপাশ্তামের মন্দির-দ্বারেও সেই স্বর ধ্বনিত হইল। 

ইঞ্টারাধনায় বিদ্ধ ঘটিল। জয়দেব মন্দিরের বাহিরে 

আদিএন। অতিথিদগের একজন জয়দেবের হস্তধারণ করিল। 

অপর একজন বজ্জু্ধীর1! উ/51কে বাধিতে লাগিল। তৃতীয় জন 

ছষ্কার করিয়া কদিল)_“বেটা ভণ্ড! ধনদোৌলত সব মাটির 
মধ্যে পুতে রেখেহিগ্! বল--কোথায় কি আছে! প্রত্যেক 

ঘর তন্ন তর করিয়া! দেখলাম, কোথাও কিছু পাইলাম ন1! 

তবে বুঝ, এই মন্দিরেই সব লুকাইয়! রাখিয়াছি? আর 
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মন্দিরে বসিয়াই স্ত্রীপুরুষে তাহ! পাহার। দ্রিতেছিস!” অপর 

একজন কহিল._-“বাধ পদ্মাবতীকে ! হুশিয়ার_-বেটা যেন না 

পালাতে পারে!” - 

অতিথিগণ কেন বিবক্ত হইয়াছেন, কেন পীড়ন করিতে 

আসিয়াছেন,_জয়দেব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জয়দেব 

কাতর-কণে ডাকিলেন,_“জগবন্ধু! এ আবার তোমার কি 

খেলা! তোমার লীল। কিছুই যে বুঝিতে পারি না!” 
অতিথিগণ আয্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিল;--“বেটা 

তগ্ডামি ছাড়। আমরা য! বলি, তাই শোন! কোথায় কি 

লুকিয়ে রেখেছিস, শীগগির বের ক'রে দে! যদি তাল চাস্, 

কথা শোন্!--দেরি করিসনে !? 

জয়দেব বিনীত স্বরে কহিলেন,_-“আপনার1কি বলিতেছেন, 

কিছুই বুঝিতে গারিতেছি না। আমার তো লুকোচুরি কিছুই 

নাই! আমার যা কিছু সম্বল, সম্মুখেই রহিয়াছেন। আপনারা 

অতিথি। অতিথি_দেবতা। দেবতাকে অদেয় কি আছে? 

কি থাকিতে পারে ঃ আমার যা কিছু আছে, সকলই লইতে 

পারেন । আপনাদের জন্যই তে। আমি আমার গৃহদ্বার সর্বদা 

উন্মুক্ত রাখিয়াছি! আমার গৃহে প্রহরী নাই। আপনাদের 

যাহা ইচ্ছা, গ্রহণ করুন।” 

একজন কহিল।-__“বেটার কি মুখমিষ্টি রে!” অপর একজন 

টিটকারি দিল,-_““লক্ষণ-সেনের দত্ত হীরা-জহরতগুলা৷ কোথায় 

লুকিয়ে রাখ লে বাপধন ?» এই বলিয়৷ সে সজোরে জয়দেবকে 

এক যুষ্ট্যাঘাত করিল। 

জয়দেব উর্ঘদৃষ্টি করিয়া ডাকিলেন।_“জগবন্ধু! ইহাদের 
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অপরাধ লইও না। ইহার! নির্বোধ | না না বুঝিয় ইহারা আমায় 

পীড়ন করিতেছে ।” 

সকলে সমস্বরে কহিল,_'"ও সব বুজরুকি থাটুছে না! বল 

-সে সব ধনরত্ব কোথায় রাখলি! যদ্দি না বস্, কেটে 

টুকরো টুকরো। করব ।”, 

পদ্মাবতী, বাধাগ্তামের চরণতলে গড়িয়া থরথর কাপিতে- 

ছিলেন। অঞ্রজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়। যাইতেছিল! আর 

মনে মনে ডাকিতেছিলেন।_-“জগবন্ধু! তোমার চরণে এমন 

কি অপরাধ করিয়াছি, এমন কি কর্তব্যে অবহেল। করিয়াছি যে, 

এই গুরুদণ্ড প্রদান করিতেছ 1” 

দলপতি চীৎকার করিয়া কহিল্,_-“পদ্মাবতী! যদি এখনও 

না৷ বলিস্, এখনও উত্তর না দিস, তোর সন্মুখে-তোর চক্ষে 

সমক্ষে-_জয়দেবকে টুকৃরে টুকৃরে! ক'রে কেটে ফেল্ব।” এই 

বলিয়া দলপতি তরধারি প্রদর্শন করিলেন। 

যেন বিদ্যুতের ন্যায় তরবারি পদ্মাবতীর চক্ষের সম্মুথে 

প্রতিভাত হইল। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতে যেমন প্রাণী 

ভূতলশায়ী হয়, তরবারি-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর বাক্য-বজ্ 
নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পন্মাবতী ব্রাধাশ্তামের চরণতলে মুঙ্ছিত1 হইয়। 

পড়িলেন। 

দক্্যদ্বলপতি আস্ফালন করিয়৷ জয়দেবকে 7 বল, 

সত্য বল! সে ধনবত্র কোথায় লুকাইয়া রাখয়াছিম্!” 

জয়দেব বিনীতম্বরে উত্তর দিলেন,_“জয়দেব তে! কখনও 

মিধ্য। বলিতে শিখে নাই !? 

_ দ্বলপতি বল্ তবে কোথায় 1; 
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জয়দেব বাধাশ্তামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া! অঙ্গুলি নির্দেশে 
কহিলেন.__“এ-_-এ দেখুন-_আযার সকল ধনরত্ব ! আপনারা 

কি দৃষ্টি-শক্তিহীন হইলেন! এ দেখুন, আপনাদের চক্ষের সমক্ষে, 
আমার রাধাশ্তামের বক্ষে, কণ্ঠে, হস্তে করকমলে, চরণতলে 

বিছ্যজ্যোতিঃ বিকাশ পাইতেছে। ধার্শিকপ্রবর মহারাজ লক্ষণ 

ঘেনের ধনরত্ব রক্ষা! করিবার স্থান আর অগ্থাত্র কোথায় আছে? 
এঁ রাধাশ্তামের শ্লীচরণ ভিগ্ন লে মণি-মাণিক্য কোথায় শোভা! 

পাইবে [_অন্য কোথায়ই ধ! রাখিবার স্থান আছে?” 

এই বলিয়া ছগ্সবেশী অতিথি দম্যুদলকে সম্বোধন করিয়া 

জয়দেব কহিলেন,_-'“দেখ_দেখ!- শ্রীচরণে সোণার নূপুর 

কেমন শোত। পাইয়াছে! দ্েখ-_দেখ!-_-শ্রীঅঙ্গে মণি-মরকত 

ফ্েমন অপূর্ব বিত1 বিকাশ করিতেছে! দেখ-_দেখ!_শ্রীকে 

কেমন কৌন্ততমণি কোটা-সু্যের ন্যায় দীপ্তিযান রহিয়াছে! 
তোমর1কি বত্বের অনুসন্ধান করিতেছি? এ দেেখ--চরণতলে 

মণিমুক্তামরকতের কোটি কোটি খনি! তোমর। কি তুচ্ছ 

ধনরত্বের প্রয়াসী? ক্ষুদ্র জয়দেব _-কীটাণুকীট জয়দেব_-তোমা- 

দ্রিগকে কি ধনরত্ব দিয় পরিতুষ্ট করিতে পারে? সম্মুখে ত্বয়ং 

জগবন্ধু বি্ধমান। কি চাও--কিসের আকাজঙ্ষা রাখ? 

করুণাময়' তিনি;_-তিনি কাহারও কোনও আকাঙ্। অপৃ্ণ 

রাখেন না। লক্ষণ-সেন যাহ! কিছু দিয়াছিলেন, তুলনায় সে 

অতি সামান্ত! বল--বল; তোমরা কি চাও--বল। সম্মুখে 

রত্ধের আকর। যাহার যাহা ইচ্ছ-প্রার্থনা কর। প্রার্থনা 

এখনই পুর্ণ হইবে। চাঁও হীরা, চাঁও মণিমুক্তা; চাও মরকত! 
বল--বল, কি চাও--কত চাও !” 
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দস্যদল রাধাগ্তামের প্রত্তি চাহিয়া দেখিল। মন্দিরে 

দীগালোক প্রজলিত ছিল না। কিন্তু জগবন্ধুর রূুপেই মন্দির 
আলে[কিত হইয়াছিল। সে আলোকে জগবন্ধুর প্রতি তাহা- 
দের দৃষ্টি ন্যস্ত হইল। তাহার! চাহিয়া দেখিল,__বাধাস্তামের 

যোহন মূর্তি দেখিতে পাইল ন1। দেখিল- এরশ্বর্ধ্য !_জয়দেবের 
কি এ্বধ্য ! মন্দির এখর্যে পরিপুর্ণ! 

দেখিপ-_প্রকাও মন্দির। একদিক হইতে অন্য দিকে দৃষ্টি 
চলে না_এত বড় মন্দির! সে মন্দিরের কোথাও হীরকের 

স্তপ); কোথাও স্ধ্যকাস্ত অয়স্কান্ত প্রভৃতি মণির ভ্তপ; 

কোথাও স্বর্ণের স্তুপ); কোথাও রাশি রাশি অলঙ্কার; 

কোথাও রাশি রাশি মুদ্রা। মন্দিরে তাহার। প্রথমে যাহ। 

দেখিয়াছিল, সে দৃশ্ত আর দেখিতে গাইল ন1। দেখিল-মন্দিব 
এখন শুধুই ধনরত্বে পরিপূর্ণ! 

জয়দেব পুনঃপুনঃ কহিলেন,_-“শাপনারা অতিথি । আমার 

গৃহ আপনাদের জন্ত অবারিত। আমার সকল সম্পদের সার 

সম্পৎ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়ছি। লউন--এই 

সম্পৎ লউন ; সকল অভাব দুর হইবে ।” 

এতক্ষণ দস্যুদল যেরূপ গর্বভরে আস্ষঃলন কবিতেছিল, 

যেরূপ তেঙ্জোব্যগ্রক স্বরে কথাবার্ী কহিতেছিল, তাহাদের সে 

গর্ব খর্ব হইল,-_সে তেজ মন্দীভূত হইয়৷ আপিল । তাহারা কি 
লইবে, কি করিবে,-স্থির করিতে পারিল ন1। তাহার] সকলেই 

হততম্ব হইল। দস্ুযু-দলপতি বুঝিলেন--জয়দেবের কি মহিম] ! 

দন্থযদল বুঝিগ-_-জয়দেবের প্রতি জগবন্ধুর কি অপার করুণা ! 
দলপতি জয়দেবের চরণতলে লুটাইয়া৷ পড়িলেন। তাহার 

শি িস্টিপরিডিা ততশ তা 
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সহকারিগণ জয়দেবের বন্ধন মোচন করিয়া দ্িল। সকলেই 

কাতর-কঠে ক্ষম! প্রার্থনা করিতে লাগিল। 

জয়দেব কহিলেন।_-“আপনার। অতিথি ; আপনার! দেবতা । 

আপনারা অমন কথা কহিবেন না। আপনারা পরিতুষ্ট হইলে, 
আমার জগবন্ধু পরিতুষ্ট হইবেম। কি করিলে আপনাদের তুষ্টি- 

সম্পাদন হয়, কি করিলে আমাদের আতিথ্য-ধর্ম-পালনে ক্রটি 

ন! থাকে ;-আপনার] সেই উপদেশ প্রদান করুন। পদ্মাবতী 
ও আমি-আমর! পতিপত্বী উভয়েই--প্রাণদ।মেও আপনাদের 

পরিচর্যায় গ্রস্ত আছি।” 

দলপতি ।--'আপনি মহাপুরুষ। আপনাকে পীড়ন 

করিয়া আমর! ঘোর অপরাখী হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে 

ক্ষমা করুন|”, 

জয়দেব দস্য-দলগতির হস্তধারণ পূর্বক তাহাকে উক্তোলম 

করিলেন। জয়দেবের হস্তম্পর্শে দলপতির দেহে যেন বিছ্বাৎ 

সঞ্চলন হইল। হস্ত ধরিয়। উত্তে'লন করিয়! জয়দেব কহিলেন, 

--*অবথ। সাধুবাদে কেন আমায় পাপপন্কে লিপ্ত করেন? 

কর্তব্য কর্ম পালন ভিন্ন অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা আমার নাই । 

বোধ হয়, আমার কর্তব্য-পালনে কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাঁকিবে। 
তাই জগবদ্ধু আমায় পীড়ন করিলেন। আতিথি-সৎকার গৃহস্থের 

্রকৃষ্ট ধর্মা। এই দেখুন ন1, অতিথি-সৎকার ধর্ম প্রতিপালন জন্ক 

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন কি করিয়া গেলেন 1 

দলপতি ।--“তিনি সর্বনাশ করিয়। গেলেন ;-হ্বরাঞ্ো 

টবদেশিক রাজার আগমনের গথ এশত্ত করিয়া দিলেন।” 

জয়দেব ।--““কর্তব্য-পালনে তাহার কোনও ত্রুটি নাই!” 
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দলপতি ।_-“মহারাজের সে কার্ধ্য কি সমীচীন হইয়াছে? 
ইহার ভাবী ফল কি ভয়ানক!” 

জয়দেব ।_-“ফলাফল কি হইবে, জগবন্ধুই বলিতে পারেন। 

নিয়স্তা তিনি; আমরা নিমিত মাত্র। তবে গৃহীর যাহা 

কর্তব্য--সংসারীর যাহ! কর্তব্য-মহারাজ সেই কর্তব্যই পালন 

করিয়। গিয়াছেন। আর, দেশের রাজা-_-দেশের সয়াট হইয়া, 

তিনি যে আদেশ প্রচার করিয়! গিয়াছেন, সেই আদেশ মান্য 
করাই আমাদের কর্তব্য । ধাহার। রাজার অতিথি, তাহার! 
প্রজারও অতিথি । অতিথি-সৎকারের অপেক্ষা ধর্ম নাই।” 

দস্যদলপতি অস্ফুট-কঠ্ঠে কহিলেন,_“তবে কি আমরা 

ভ্রম বুঝিয়াছি 1” ৃ 

জয়দেব জিজ্ঞাসিলেন,_-“কি বলিতেছেন 1 

দলপতি ।_- “বলিতে, শাস্তি কোথায় ?” 

জয়দেব।_-“জগবন্ধর চরণে ! জগবদ্ধুর চরণ শান্তি-নিকেতন। 

সেখানে ভিন্ন আর শান্তি কোথায় পাইবেন ?” 
দলপতি ।-__“দেশব্যাপী অশান্তি-উত্তেজনা দেখিয়া আমব। 

যনে করিতেছিলাম, এদেশে যুসলমানদিগকে প্রবেশ করিতে 

দিব না। তাই ভ্রনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছিলাম ;--দল- 

গঠনে চেষ্টা পাইতেছিলাম। দল-সংগঠন করিতে হইলে 

অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের প্রয়োজন-বশতঃ আমর। আপনার 

বাড়ী লুঠন করিতে আসিয়াছিলাম।” 
; 

| 

ূ 
ৰ 

০১ 

জয়দেব ডাকিলেন,_“জগবদ্ধু! মানুষের মনে কেন 

ছুপ্রবৃত্তি আসে ।” দস্্যুদলপতিকে কহিলেন,_-“কেন আপনার! 

শ্রাস্তপথে প্ররিচালিত হইলেন? অসছুপায়ে গুভকাধ্য সম্পন্ন 

৫. 
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করিবার চেষ্টা পাইলে সে কার্য্য যে পণ্ড হয়, ইহা কি আপনারা 
অবগত নহেন? ঘৃণ্য দস্থ্যবৃত্তি দ্বার! অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশে 

শান্তি স্থ(পন কর! যায়,_এ ছুর্মাতি আপনাদ্িগকে কে দিল ?” 

দলপতি ।_-«দেব! সৌতাগ্যক্রমে আপনার গৃহে দস্থ্যবৃ্ত 
করিতে আসিয়াছিলাম ! আমাদের সৌভাগ্য, আপনার গৃহে 

আতিথ্য-গ্রহণ করিয়ান্িলাম! আপনি মহাপুরুষ; আপনার 

চরণতলে আশ্রঘ় লইলায। কোথায় শান্তি পাইব, কিরূপে শাস্তি 

স্থাপিত হইবে, উপদেশ দেন।” 

দস্ুদলপতি ব্যাকুল অন্তরে উপদেশপ্রার্থী হইলেন। 
জয়দেব ।--“আমি কি জানি!--আমি কি উপদেশ দিব? 

উপদেষ্টা-_-জগবন্ধু ; শান্তিদাত।__জগধন্ধু ; তাহার চরণে আশ্রন 
লউন ।) 

দলপতি ।_-“কি করিলে তাহার চরণে আশ্রয় পাই?” 

জয়দেব ।--“সকলকে আপনার বলিয়া মনে করুন--তেদবুদি 

পরিহার করুন। সর্বাকালে সর্ধবকাধ্যে জগবদ্ধুর শরণাপন্ন 

হউন। মনে রাখুন/_হনগ্রহণে শান্তিস্থাপন হয় না। মনে 
রাখুন,_-ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইতে না গারিলে, এ্রেমের 

গ্রবাহে আপনি ভাসিয়। অগরকে না ভাসাইভে পারিলে, শান্তি 

নাই, সুখ নাই--কিছুই নাই।” 

সকলে উৎকর্ণ হইয়! জয়দেবের অমৃত-বাণী শ্রবণ করিতে" 

ছিল। সকলেই মনে মনে কহিল,-_“মহাপুরুষ স্ত্য বপিয়াছেন। 

সকলেই সন্কর করিল।__“আর বিপথে যাইব না। প্রেমে মজিব_ 

প্রেমে মজাইব। মহাপুরুষের উপদেশ শিরোধার্য্য।? 

নস্থ্যুদল ফিরিয়া ফড়াইল। জয়দেবের শিয্ত্ব গ্রহ? 



সমস্যা | ২৯১ 
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এরি লরি সস লি সি এস তাস লো পা শো 2 ২ লি ঠাস লী, পি তাস গা পাখি লিলা পি লি পি তে এসি সি পা লা তো ঠাস সিসি সস 

করিল। সকল ফড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল। কৃষ্ণপ্রেমের মন্দাকিনী- 

ধারায় সমগ্র দেশ প্লাবিত করিল। : 

সী ৯ 
স 

দ্বিষফিতম পরিচ্ছেদ | 
0 
টি 

সমস্যা । 

কুমার উপলক্ষ মাত্র। মন্ত্রী রঘুদেব ও সেনাপতি মংগ্রাম- 
মিংহ রাজকার্ধ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। 

রাজকার্য্য নির্ব্বিদ্বে পরিচালিত হইতে লাগিল বটে; কিন্ত 

সেনাপতি ও মন্ত্রী উভয়েই ভবিষ্যতের ভাবনায় বড়ই ব্যাকুল 

হইয়। পড়িলেন। 

রঘুদ্দেব কহিলেন,__“সেনাপতি মহাশয়! আমি বিদায় 

গ্রহণ করিব মনে করিয়াছিলাম। মহারাজ লক্ষণ-সেন যখন 

আমার পরামর্শে উপেক্ষা করিয়া আততায়িগণকে নবদ্ীপ- 

রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, আমার মনে হইল,_আমি 

বিদায় গ্রহণ করি ।» | 
সংগ্রাম-সিংহ।--“আমারও হৃদয় মহারাজের ব্যবহারে 

উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আমি.সান্ন। 
অন্থতব করি। মহারাঞ্জ ষখন বলেন,_'আমি গাহস্থ্যাশ্রম 
হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছি, বজ্িয়ার সাহের এই 
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ছি রস অপি মি সিসির পিট সত আসিস ্ি্িল ২৫৯ র্ 

প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেই আমার অতিথি-সৎকার ব্রত উদ্যাপন 
হয়।” মহারাঙ্জের সে উক্তি গুনিয়। আমার তাবাস্তর ঘটে । আমি 
মনে করি,_-'আসে আসুক আততায়িগণ ; আমর! বিগ্যমান 

থাকিতে তাহাদের সকল দুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হইবে।* তাই আমি 

মহারাজের প্রস্তাবে আর দ্বিতীয় বার আপত্তি করি নাই।” 

রঘুদেব।--“আমিও মেই কথায় বিচলিত হইয়াছিলাম। 
আমর] বিদ্ভমানে মহারাজ লক্ষণসেনের শেষ আকাজ্ষা অপূর্ণ 
থাকিবে? সত্যই তো !_-তীহার কিসের অভাব! অতিথি- 

সৎকারে তিনি কেন বিমুখ হইবেন! সত্যই তো !--শক্ররই 

বাকি সামর্থ্য যে, আঙ্র। বিগ্ভমানে নবদ্বীপ-রাজ্যের নথাগ্র 

স্পর্শ করিতে পারে? স্্মাপতি মহাশয়! আমি তো সেই 

সাহসে নির্ভর করিয়াই পরিশেষে মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতি- 

জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।” 

গ্রাম-সিংহ।--“কিন্ত এখন উপায় কি? দেশব্যাপী 

অশান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা! দেখ দিয়াছে। কি 

উপায়ে সে অশান্তির নিবৃত্তি করি! বড়ই ছুলক্ষণ! যে দিন 

হইতে মহারাজের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, সেই দ্দিন হইতে 

প্রত্যহই আমর! সংবাদ' পাইতেছি। সাধু-সন্ন্যাসিগণ নবন্ীপ- 

রাজ্য পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করিতেছেন।”, 

রঘুদেব।__-“সেই সংবার্দ অবগত হইয়াই তো আগ্গি 

নিভৃতে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আমিয়াছি। মিথিন! 

রাজ্যের প্রান্তস্থিত তৈরবনাথের মন্দির হইতে একজন সাধুপুরুষ 

আসিয়াছেন। তাহার নিকট যে সংবাদ শ্রবণ করিলাম, সে 

সংবাদে মন বড়ই বিচলিত করিয়। তুলিয়াছে।” 
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সংগ্রাম-সিংহ।--“সন্।াসী কি বলিলেন 1” 

রঘুদেব।--“তিনি এখনই এখানে আসিতেছেন।১ 

বলিতে বলিতে সেই মন্ত্রণা-কক্ষে একজন সন্ন্যাসীর শুভা- 

গমন হইল। সেনাপতি ও মন্ত্রী মহাশয়কে নিভৃতে পরামর্শ 

করিতে দেখিয়। সন্ন্যাসী উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন।-_“মস্ত্রী 

মহাশয়! সেনাপতি মহাশয়! এখনও কি পরামর্শের সময 

আছে? গৃহে অগ্িস্ষুলিগগ পতিত হইয়াছে। গঙ্গোদক বা 
কৃপোদক দ্বার। বা অন্য কি উপায়ে সে অগ্রিস্ফুলিল নির্বাপিত 
কর! যাইবে, সে বিতর্কের অবসর এখন আর নাই। এখন 

উঠুন; অগ্নি-নির্বাণের আয়োজন করুন। মহারাজ লক্ষমণ- 

সেনের আদেশ শীপ্ৰ গ্রত্যাত হউক্।” 

সেনাপতি ও মন্ত্রী উভয়েই সমন্ত্রমে সন্যাসীর অভিবাদন 

করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন।__“দেব! আপনাদের 

প্রাণ যেরূপ চঞ্চল হইয়াছে, আমাদেরও গ্রাণ সেইরূপ চাঞ্চল্য- 
পূর্ণ। কিন্তু কি করিব1--উপায় নাই! মহারাঙ্গ লক্ষণ 

সেনের আদেশ--কেমন করিয়া অমান্ত করি !” 

সন্ন্যাসী আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,--“তবে কি উপাক় 

হইবে ন। !” | 

. সংগ্রাম-সিংহ উত্তর দিলেন।_«“দেব! অত্ত্ধ্যামিমূ। 

উদ্বিগ্ন হন কেন? নিশ্চয় জানিবেন, আমরা জীবিত থাকিতে 

শক্রর দুরতিসন্ধি কখনই পূর্ণ হইবে না। আপনার সমক্ষে 
আমি স্পর্ধা করিয়াই বলিতেছি,_বক্ভিয়ার যে যুখে আসিথে, 

সেই মুখেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ।” 

সন্র্যাসী দীর্ঘ-নিশ্বা পরিত্যাগ করিয়া কহিমেন।”-“লব 
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জান, সব বুঝি! কিন্তু দুষ্ট বিষ একবার শরীরে প্রবেশ 

করিলে, যতই প্রতিকারের উপায়-বিধান করুন না কেন, শরীর 

হইতে তাহা একেবারে বহির্গত হয় না। এই পুণ্যভূমির পবিত্র 
ধুলিরাশির মধ্যে তাহাদের স্পর্শে কোন্ ধূলিকণ৷ অপবিত্র 
হইবে, আপনারা কেহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে 

পারিবেন কি? তাই বণি. এখনও আততায়ীর গতিরোধের 

আদেশ দেন।১? 

রঘুদেব।--“'ঠাকুর ! ক্ষমা করুন। মহারাজ লক্ষণ-সেনের 

আদেশ প্রত্যাহার করিবার উপায় নাই।” 

সন্র্যাপী শিরে করাঘাঁত করিতে করিতে কহিলেন; 

হায় !_হায়! আমি যেধানে যাই, সেখানেই এই কথা! 

মিথিলায় কত চেষ্টা পাইলাম! সকলেই একই উত্তর দ্িল! 

বঙ্গঘারে প্রবেশের পথে যাহার। রক্ষিসৈন্য আছে, তাহাদের 

মিকটও কত অন্ুনয়-বিনয় করিলাম! তাহারাঁও এই উত্তর 

দিল! অবশেষে নিরুপায় হইয়। আপনাদের নিকট আসিলাম! 

আপনারাও সেই উত্তর দিলেন ! হায় !_হায় ! গেল!- গেল! 

_-সব গেল!) | 
রঘুদেব বিনীত-ন্বরে কহিলেন,__““ঠাকুর! একটু শান্ত 

হউন।” 

সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া কহিলেন,__“আর শান্ত হইব! 

সেদিন যদ্দি থাকিত, শান্ত হইতে পারিতাম! আপনাদের 

কাহারও সহায়তার আবশ্যক হইত না। ভৈরব-পর্ব্বতের 

গিরি-সন্কটে আমরাই তাহাদিগকে পূর্বববৎ বিখ্বস্ত করিতাম। 

কিন্তু মহারাজ লক্ষপ-সেনের ঘোষণা-মাহাত্যে সকল উদ্যোগ 



সমস্ত) | ২৯৫ 
এসসি তি 

পণ্ড করিল। মহারাজ লক্গ্মণসেন সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, 

আশ্রমাস্তর অবলম্বন করিয়াছেন; তথাপি তাহার নাম, তাহার 

আদেশ, এতাদৃশ সমাদৃত হইতেছে ! ধন্য মহারাজ লক্ষণ-সেন | 

__সার্থক তুমি নবদ্ধীপের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলে ! 
প্রজাপুঞ্জের প্রাণে তোমার প্রভাব এখনও এমনতাবে 

বিদ্যমান!” ৃ 

সংগ্রাম-সিংহ।_-“মহারাজ লক্ষণ-সেনের গ্রতাবের কথাই 

তে। কহিতেছিলাম 1”) 

সন্ন্যাসী ।-_“তিনি তো এখন এ রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের 
তার আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয়। গিয়াছেন! আপনার যে 

কাষ্ঠ-পুত্তলির ন্যায় জড়তাবে বিদামাম থ[কিবেন, বোধ হয় এ 

দুর্ভাবন|! কখনই তাহার মনে স্থান পায় নাই। ডুূবাইলেন ! 
-সোণার রাজা রসাতলে দিলেন! আপনাদের মুখদর্শন 

করিলেও পাপ হয়।” 

দত্তে দত্ত সংঘর্ষণ করিতে করিতে সন্ন্যাসী ক্ষিপ্ডের ন্যায় 

প্রস্থান করিলেন। | 

রঘুদেব ও সংগ্রামসিংহ কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, নান। 

প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আর 

কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যাইবার সময় বলিয়। 

গেলেন,_-“এ রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে; এ রাজ্যে আর 

সাপু-সন্ন্যাসীর স্থান নাই” আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,__- 

আপনা-আপনিই কথাট! যেন মুখ হইতে বাহির হইয়। পড়িল, 

--“হায় বীরসিংহ! এই কাপুরুষ সংগ্রাম-সিংহই কি তোমার 

পিতা! বিধন্মার পদন্পর্শে দেশ পাছে কদুধিত হয়; এই 

শে সি িস্৯া ৬ পপর এসএ. এ 



২৯৬ লক্ষমণ-সেন। 
শা পপর স্মিত, তি ৯ সস ঠাস শিলার পি সিপিএ পে সসপসিসসি 7৮ ৭ এ 

আশঙ্কায় তুমি অবহেলায় আত্মগ্রাণ বিসর্জন দিলে ।- আর 

তোমার কাপুরুষ পিত। তাহাদের পদ্সেবার জন্য প্রত্তত হইয়া 

রহিল! হা ধিক!-_হা1 ধিক!” 

গ্রামসিংহ_স্তত্তিত, বিশ্মিত, হতবুদ্ধি! তিনি চিন্র- 

পুত্তলীর ন্যায় অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। 

সম্ন্যাসীর তিরঙ্কার-বাক্য সংগ্রাম-সিংহের হৃদয়ে বজ্-সয 

বিদ্ধ হইল। বভ্রাহত তরু যেমন প্রাণহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান 

থাকে, সংগ্রাম-সিংহ তদ্রপ প্রাণহীন দেহে বসিয়া রহিলেন। 

সন্ন্যাসী কেনই বা এমন তীব্র তিরস্কার করিলেন? বীর- 

সিংহের সব্বন্ধেই বা তিনি একি কথা কহিয়। গেলেন? তবে 

কি বীরসিংহ নাই! সেবানন্দ শ্বামী তাই কি আর প্রত্যাবৃত 

হইলেন না! 

সংগ্রাম-সিংহের মনে হইল,--“যাই, একবার সম্ন্যাসীকে 
ফিরাইয়া আনি। তিনি আমায় এ কি প্রহেলিকার মধো 

ফেলিয়া গেলেন! বীরসিংহ !--বীরসিংহ !--কোথায় তুমি? 

-একবার দেখা দিবে না! তোমারই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি 

তোমার মিথিলায় দৌত্যকার্ষো প্রেরণ করিয়াছিলাম! রাজ! 

জয়সিংহ তোমার প্রতি ছুববহার করিবেন, ভ্রমেও সে 

ভাবন। আমার মনে উদয় হয় নাই। বিধাতার নির্বন্ধে 

বিপরীত ধঘটিয়াছে। আমার দোষ কি? আমার প্রতি 

তোমার অভিমান হইবার কারণ কি? এস--বাপ !--একবার 

দেখ! দেও!” 

সংগ্রাম-সিংহকে অধোবদনে অশ্রভারাবনত নয়নে বসিয়া 

থাকিতে দেখিয়! রঘুদেব কহিলেন।_-"সাধু-সন্ন্যাসীর তিরঙ্কার 



সমস্যা | ২৯৭ 
শিউলি 

ধর্তব্য নহে। এ সকল তো! আমাদের অঙ্গের ভূষণ ! বৃধ। চিন্তায় 

আপনি উতল!1 হইবেন ন1।” 

সংগ্রাম-সিংহ।--সন্্যাসী কি বলিলেন, কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। কিন্তু আজ বীরসিংহের জন্য মনট] আমার 

বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে । বীরসিংহ কি তবে জীবিত নাই?” 

রঘুদেব বাধ! দিয়া কিলেন,_-“এ সযয় এরূপ অমূলক 

চিন্তায় কেন উদ্বেলিত হইতেছেন? সেবানন্দ স্বামী বাজানুচর 

সহ বীরসিংহকে আনিতে গিয়াছেন। তাহার বাক্যে অবিশ্বাসের 

কারণ কি আছে?” 

সংগ্রাম-সিংহ।--“তবে প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিতেছে কেন?” 

রঘুদেব।_-“বীরসিংহ সাধারণতঃ দেশ-দর্শনাভিলাধী। দুর 
দেশ; পথে আসিতে আসিতে কোনও স্থানের প্রাকৃতিক 

সৌন্দর্য্য দেখিয়া! হয় তো সেইখানেই কয়েক দ্বিন অবস্থান 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে । আপনার চিন্তা নাই। 

আমি পুনরায় বীরসিংহের সন্ধানে দূত প্রেরণ করিতেছি । 
এক্ষণে যে বিষয়ের পরামর্শের জন্য আমর? উপস্থিত হইয়াছি, 

তৎসন্বন্ধে কি কর্তব্য?” 

এই বলিয়। মন্ত্রী রঘুদেব গভীর স্বরে কহিলেন।_-“দেশের 
অবস্থা দেখুন! কেবল সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া! নহেন ;-সকলেরই 
প্রাণে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসিগণ এ 

রাজ্য পরিত্যাগ করিয়] চলিয়! যাইতেছেন, ব্রাহ্মণগণ এ রাজ্যে 

আর বাস করিতে চাহিতেছেন না! এখন উপায় কি!--কি 
কর] যায়?” 

সংগ্রাম-সিংহ।--“মহারাজ লক্ষণ-সেনের আদেশ প্রতিপালন 

স্টপ সস 



২৯৮ লক্ষমণ-সেন 
০ ৯সিল্িসরিউপটি 

করিতেই হইবে। তবে অধিক দ্দিন তাহার! এদেশে যাহাতে 

অবস্থান করিতে ন৷ পারেন, সেই ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । তিন 

দিনের অধিক রাজধানীতে তাহার) অবস্থিতি করিবেন না, 

তাহাদের আবেদনে এ কথা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। জন- 

সাধারণকে এখন বুঝাইয়। শান্ত করাই আমাদের একমাত্র 

কর্তব্য |” 

উতয়ে এইরূপ কথাবার্ডী চলিতেছে, এমনগসময় প্রতিহারী 
আসিয়া সংবাদ দিল,_-“দ্বারে আর একজন সাধুপুরুষ আসিয়। 

অপেক্ষ। করিতেছেন।” 

রঘুদেব মনে মনে কহিলেন, “আর কি শুনিব? তাহাদের 

কোনও কথাই তো রক্ষা করিতে পারিব না।” 
তাহাকে আনয়নের জন্ প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন । 

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন,_:“তোমরা কেমন 

মন্ত্রী-_কেমন সেনাপতি ! দেশব্যাপী অশান্তি! তোমরা এখনও 
নিশ্চিন্ত রহিয়াছ্ছ 1” | 

“আবার সেই কথ !” উভয়েই সসম্ত্রমে অভিবাদন জানাইয় 
কহিলেন,__“ঠাকুর ! উপায় কি ?_-করি কি?” 

সন্ন্যাসী ।-“কি আবার করিবে ১ সত্য তত্ব প্রচার কর। 

জনসাধারণের প্রাণ হইতে কুহেলিকার আবরণ দুর কর। 

কুহেলিকার আবরণ তেদ করিয়া সত্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ 

পাইলে, ত্রান্ত বিশ্বাস দুরীভূত হুইলে,_-কাহারও প্রাণে 

অশান্তির ভাব বিদ্মান থাকিবে না!” 

ব্ুঘুদেব।--“আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে 

পারিতেছি ন৷।” 

সপ পো সি সিসি তা ৬ সস পি সিএ 
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সাধু।--“সত্য তত্ব প্রচার কর। তেদাতেদের কুয়াসা- 

জাল ছিন্ন করিয়া দাও! হিন্দুও যা, মুসলমানও তা ;-_-আমরা 

সকলেই সেই সর্বমঙ্গলময়ের সষ্ট সামগ্রী! কেন আমাদের 

মধ্যে ভেদবুদ্ধি আসে??? 

রঘুদেব কহিলেন,_-“সকলেই বলিতেছেন, মুসলমানের 

পদার্পণে হিন্দুর দেশ কলুষিত হইবে ।” 

সাধু পুরুষ “হো হো? করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, _“ত্রান্ত ! 

পৃ্থীমাতা কি কখনও কলুষিত হন! যীহার ক্রোড়ে খষি- 

মহর্ষির পুণ্যাশ্রম শান্তি-নিকেতন তপোবন শোভা পাইতেছে, 

তাহারই ক্রোড়ে ব্যাপ্র-তগ্রংকাদিপুর্ণ মহারণ্য বিরাজমান 

রহিয়াছে। নরহস্ত। দ্বন্্যুও তাহার ঘক্ষে আশ্রয় লইয়া আছে; 

আবার পুণ্যাত্ব। মহাপুরুষও তাহার বক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। 

বিষ ও অমৃত, বিষ্ঠা ও চন্দন,-সকলই যাহার সমান আদরের 

সামগ্রী; ভ্রান্ত !--মুসলমানের স্পর্শে তিন কি কখনও কলুষিত। 

হন? তোমরা বিশাল সামাজ্যে কর্ণধার হইয়াও-_-অশেষ 

বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত থাকিয়।ও,__ জনসাধারণের এ ভ্রম- 

সংস্কার দুর করিতে পারলে না!” 

রঘুদেব।__“আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য। কিন্ত 
আপনার। যদি এ সকল তত্ব এচার করেন, আপনাদের মুখে এ 

সকল কথাণ্ড নিতে পাইলে, দেশ শ্রান্ত হইতে পাঁরে।” 

সংগ্র।ন-সিংহ সাঁধুপুককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন।_-“সাধু- 

সন্র্যাসিগণই আবার বিপরীত বুঝ।ইতেছেন। অন্পক্ষণ পূর্বে 
তৈরবনাথের আশ্রয হইতে আনন্দম্থামী আসিয়াছিলেন। তিনি 

ঠিক বিপরীত কথ! বলিয়া! গেলেন। আমাদের নিকট সাধু- 

পট” 



৩০০ লক্ষমণ-সেন। 

ষাত্রেই নমস্ত। আমর। কাহার কথায় অবহেলা! করিব, আর 

কাহার আদেশই ব। প্রতিপালন করিব ?” 

সাধুপুরুষ।-“দকলেই মোহে আচ্ছন্ন; সকলেই ছুল 
বুঝাইতেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে সামান্য একটু বিবেচনা করিয়। 
দেখিলে যে তত্ব উপলব্ধ হয়, তাহার জন্য এত বিতর্ক-বিতগার 

কি প্রয়োজন? আপনার আর অগণুমাত্র কালক্ষয় করিবেন 

না! যদি এ রাজ্যের মঙ্গঞ|কাজ্ষা করেন, এখনই সত্যতথ 

প্রচারে ব্রতী হউন। সকলকে বুঝাইয়া দেন,__হিন্দুও যা) 

মুসলমানও তা। হিন্দুর রাজ্যে মুসলমানের আগমনে কোনই 

দোষ নাই।” 
সাধুপুরুষ যতক্ষণ বুঝা ইতেছিলেন, রঘুদেব ততক্ষণ সন্ন্যাসীর 

উক্তির উপযোগিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। মনে মনে 

কহিতেছিলেন,_-“উত্তেজিত অশান্ত জনসাধারণের মধ্যে এই 

বাণী ঘোষণা করিতে হইবে। এ তিন্ন আর উপায় দেখি না।” 

সাধুপুরুষ চলিয়া গেলেন। তিনি যাহ সত্য বলিয়। বুঝিয়া- 

ছিলেন, সেই মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে অনেকক্ষণ বিচার-বিতর্ক চলিল। 

এবদিধ মতের গ্রচারে কিরূপ অনিষ্টের সম্তাবন। আছে, তাহাও 

তাহারা আলোচনা করিলেন। আবার & মতের প্রচারে কি 

ইষ্টসাধন সন্তাবনা, তদ্বিষয়ও আলোচিত হইল। কিন্তু কোনও 

মীমাংস! হইল ন|। ঘটনাআোত যে পথে প্রবাহিত হয়, তাহারা 

সেই পথেই পরিচালিত হইলেন। 



ভ্রিষফিতম পরিচ্ছেদ | 

অনুতাপে। 

যথানির্দিষ্ট দিবসে বক্তিরার নবদীপ-রাঁজধানীতে আগমন 

করিলেন। সাঁঙ্গোগাঙ্গ সহ তাহাদের কুড়ি জনের মাত্র বাজ্য- 

মধ্যে প্রবেশের অনুমতি ছিল, আর তিন দিন মাত্র তাহার! 

ররাঞ্জধানীতে অবস্থিতির অনুমতি গাইয়াছিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গগণের 

মধ্যে বক্তিয়ার সণ্তদশ জন সৈনিক পুরুষকে আপনার পার্শচর 

রূপে আনিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বর ও ত্রিলোচন তাহার সঙ্গে ' 
পথ-প্রদর্শক-রূপে আসিয়াছিলেন। 

রাজধানীর উত্তর প্রান্তে বস্ত্রাধাস গ্রস্ত হইয়াছিল । সহচর- 

গণ মহ বক্তিষ্ার সা তথায় অভ্যর্থিত হন। রা'জপুকরুষগণ যখন 

তাহাদিগকে অভ্যর্থন! করিয়া বস্ত্রাবাসে লইয়! যান, ত্রিলোচিন 
তখন একখানি বজরার মধ্যে মুখ লুকাইয়! ছিলেন। নবদ্বীপে 

মুখ দ্বেখাইতে তাহার লজ্জা হইয়াছিল; বক্তিয়ারও সাধা- 
রণের সমক্ষে তাহাকে বাহির করা সমীচীন মনে করেন নাই। 

নগরের প্রান্ত হাগে, নদীগর্ভে একখানি বজরার মধ্যে তাহাকে 

রাখিয়া! অপরাপর সঙ্গিগণ সহ বক্তিয়ার রাজ-আতিথ্য গ্রহণ 

করেন। রাজবাটার প্রাণে তাহাদিগকে উপস্থিত হইতে 

দেওয়া-হুয় নাই। কিন্তু মহারাজ লাক্ষণেয়। রঘুদ্ধেব ও সংগ্রাম 

সিংহ সমভিব্যাহারে, বক্তিয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়! তাহার 

৬ 



৩০২ লম্ষমণ-সেন 

তুষ্টি-সম্পাদনে ত্রুটি করেন নাই। নবদীপাধিপতির এব্প্রকার 
আতিথ্য-সৎকারে বক্তিয়ার সা মনে মনে যে একাত্ত অপ- 

মানিত বোধ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু মুখ 

ফুটিয়া তিনি কদাচ সেরূপ ভাব প্রকাশ করেন নাই। অপমানের 
বিষয় মনে করিরা এক একবার তাহার মন উত্তেজিত হইয়া 

উঠিরাছিল বটে ;কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্য/বলম্বন করিয়াছিলেন। 
মনে মনে বলিয়ছিলেন।-_“লাক্ষণেয়! এ অপমানের প্রতি- 

শোধ একদিন-না-একদিল গ্রহণ করিবই করিব ।” কিন্তু যুখে 

সৌজন্যের পরাকাষ্ঠ|! দ্েখাইয়াছিলেন; আমন্ত্রণ-ছলে কহিয়া- 
ছিলেন,_- “আমার রাজধানীতে মহারাজের যদি কখনও পদাপণ 

হয়, আমি কিরূপে মহারাঙ্গের সব্ঘদ্ধীনা। করিব,ভাবিয়া পাইতে ছি 

ন11” লাক্ষাণেয় সেই উক্তিতেই গলিয়! গিয়াছিলেন ; বলিফা- 

ছিগেন,_ণদেশ-দর্শনে আমার বড় সাধ। আপনার র।জধানী 

দর্শন কগিবার আর একান্তই ইচ্ছা বৃহিল।” বক্তিষ়ার উত্তর 

দেন,_-“আপনাঁর সেহ ইচ্ছা! পুর্ণ হইলে, আমি কৃতার্থ হইব; 
এবছিব মিষ্ট-বাক্যের ফলে বক্তিয়ার তিন দিনের পরিবণ্ডে 

নবদ্বীপে অপগ্তাহকান অবস্থান করিতে পাইয়াছিলেন এবং এক" 

দ্বিন নৌযানে আরোহণ করিয়া রাজবাড়ীর ছুর্গ-পরিখ! প্রভৃতি 
দেখি। লইয়াছিলেন। 

সে কয় দ্বিন ভ্রিলৌচনের সহিত বক্তিয়ারের আর সাক্ষাৎ 

হইল মা। ভ্রিলোচন একাকী বজরায় বসিয়া! আপনার কৃত- 

কাঁধ্যের বিষর চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন। এ পর্্স্ত 

ভ্রিলোচন যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে 

তাহার প্রতি বক্তয়ারের কোনই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় 



অন্ুতাপে। ৩০৩ 
৬ ৬ লে ৪ ৯, সল্প স্সিস্ পস্পটি সি ৮ ৬ পিসির স্প্পাসিন পাসিশপাপন পিসি উপ সপিলিসি পি িপাসিশী পি 

টি রি রি. বিলি সপিস্িপাসিপািলাসিপা সিল সিসি পিল আপাসি তাছি পা পাস 

নাই। সুতরাং নৌকার মাবিযাল্লাদিগের উপর ভাহার তক্কাব- 
ধানের ভার ্যন্ত রাখিয়াই বক্িরার নিশ্চিন্ত ছিলেন । বজ্জি- 

রারের বিশ্বাস ছিল, তিনি ত্রিলোচনের হৃদয়ে যে আশার লহর 

তুপ্িয়া দিয়াছেন, ত্রিলোচন সেই লহবেই নাচিতে থাকিবেন। 

তিন দ্রিন পর্য্যন্ত ত্রিলোচনের কোনরূপ তাব-পরিবর্ভন হয় 

নাই। চতুর্থ দ্রিবসে ব্রিলোচনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। 

ত্রিলোচন নৌকায় বসিয়া আছেন; শুনিতে পাইলেন, কে যেন 
বলিতেছে,__-“অসদৃপায়ে উপার্জিত অর্থে সদন্ুঠানে বিদ্ন উৎ- 

পাদন করে, কর্ম গঙ্ড হয় |” গবাক্ষ-পথ দিয়া ব্রিলোচন চাহিয়া 

দেখিলেন,_ দুইটী ভদ্রলোক ঘাটে স্ম(ন করিতে করিতে এ কথার 

আলোচন। করিতেছেন। বঙ্গদেশে,যুসলমানদিগের প্রবেশে , 

বাধা দিবার জন্য একটী দল সংগঠিত হইয়াছিল। অর্থ-সংগ্রহের 

উদ্দেশ্তে তাহারা জয়দেবের গুহ লুণ্ঠন করিতে গ্রিয়াছিল। কিন্ত 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। জয়দেব তাহাদিগকে বুঝাইর! 

দেন,_-“সহুদ্দেশ্ত-সাধনসঙ্কন্নে অসহূপাঁয় অবলম্বন করা কখনই 

শ্রেয়; নহে।?? 

নানার ভদ্রলোকদ্য়ের কথার প্রসঙ্গে জয়দেবের উক্তি 
শ্রবণ করিয়া ব্রলোচনের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। | 

ব্রিলাচন মনে মনে কহিলেন,_-“আমি তবে একি 

করিতেছি? শান্তির জন্য অর্থের অন্বেষণ করিতেছি 7 কিন্তু 

শান্তিপাইব না তো! মহাপুরুষের কথা কথনই মিথ্য! হয় না। 

অসহুপায়ে অর্জিত অর্থে সুখ-শাস্তি তে! কখনই মিলিবে না! 

আমি একি করিতেছি!_-আমি এ কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছি? 

রাজা দেবতা; আমি সেই রাজার বিরুদ্ধে, তুচ্ছ অর্থের 



৩০৪ লক্ষাণ-সেন। 

আকাঙ্ষায়, ঘোর যড়যন্ত্রজালে লিগ হইয়াছি। আমার এ 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি 1” 

গ্রায়শ্চিত্তের কথা মনে উদয় হইব! মাত্র ক্রিলোচনের 

চিন্তার গতি একবার পরিবর্িত হইল। ভ্রিলোচন মনে মনে 
কহিলেন,_-“আমি অত্যাচাক্প-প্রগীড়িত। অত্যাচারের প্রতি- 

শোৌধ-গ্রহণ কি কর্তব্য নহে! কিন্তু ত্রিলোচনের অন্তরাত্মাই 

তাহার উত্তর দিল,_-“তুমি অপরাধ করিয়াছিলে। দ্ডধর নৃগতি 

তোমার অপরাধের দণ্বিধাম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার 

প্রতি অত্যাচারের আরোপ কর কি প্রকারে? যেমন কর্ম, 

তাহার তেমনই ফল কি প্রত্যাশা কর না? যুক্তি পাওয়ার 

পর হইতে যে অপকর্ম * করিয়া বেড়াইতেছ, তাহারও কি 

গ্রতিফল পাইবে না!” ত্রিলোচন সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন।__ 

“মুক্তির পর আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি! আমি 

নিরাশ্রয় ছিলাম, একজনের আশ্রয় লইয়াছিলাম মাত্র ।” এই 

উত্তর দ্রিবামাত্র ভ্রিলোচনের মনে হইল,_“তাহ। হইলেও 

কাঁজটা ভাল হয় নাই! অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির বজরায় 
আশ্রয় লওয়াই প্রথমে আমার ভুল হইয়াছিল। তার পর 

আমি যখন জানিতে পারিলাম,_বজরার আরোহীরা দেশের 

শক্র, রাজার শত্রু ; তখনই আমার সতর্ক হওয়া কর্তব্য ছিল। 

আমি কেনই বা তাহাদের সঙ্গ লইলাম ? তাহার] কখনই তো? 

আমাকে ধরিয়! রাধিতে পারিত না| ধরিয়। রাখিবার চেষ্টা 

করিলেও আমি জলে ঝম্প-প্রদান করিতে পারিতাম ! তাহাতে 

যদি গ্রাণ যাইত। সেও শ্রেয়ঃ ছিল। তাহ] হইলে বক্তিয়ার 

সাহকে নব্ধীপ-রাজ্যের নিগৃঢ় সন্ধান দিতে হইত না; আর 



অন্ুতাপে। ৩০৫ 
পাস সিসি লী সস্তা সিলাস্টিতরাকি লাস পাস্তা সির সিসি ত ৯ ০৯ ০৯-পাসটিপাস্সিলিসিছি শী 

তাহাকে পথ দেখা ইয়াও এ বাজ্যে আনিবার পাপ-প্রব্ুত্তি থাকিত 

না। কৌতুহল-বশতঃ যদি বজরায়ই রহিলাম, বিধন্মা বক্তিয়ার 

সাহের দরবারে কি জন্য উপস্থিত হইলাম! যদ্দি উপস্থিতই 
হইলাম, মুক হইয়! থাকিতে পারিলাম না কেন? বক্তিয়ার 
অসি নিক্ষোষিত করিয়াছিল ;-গর্দান লইত! এ যন্ত্রণার 

অপেক্ষা! সেও কি শ্রেয় ছিল না? আমি আজি স্বদেশে 

প্রত্যারত্ত হইয়াছি । কিন্তু স্বদেশের নিকট মুখ লুকাইয়া আছি। 
এ যন্ত্রণার অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল ছিল না কি? আমি 

পাপের পথে এক এক পর্দ অগ্রসর হইয়াছি; আমার মন 

আমায় বাধ! দিয়াছে। কিন্তু সে বাধা মানিনাই। কতবার 

বুঝিয়াছি,_বক্তিয়ার আমার সম্মুখে প্রতারণা-জাল বিস্তার 

করিয়াছে! কতবার বুঝিয়াছি.-তাহার অর্থ-সম্পৎ্দানের 

প্রলোভন --ছলনা মাত্র । কতব|র বুঝিয়াছি,_সে আমায় প্রলুর্ঝ 
করিয়! বঞ্চিত করিবে । কতবার বুঝিয়াছি,_সে আমায় কৌশলে 
নজর-বন্দী করিয়। বাখিয়াছে। সকলই বুঝিয়াছি, অথচ সাবধান 

হই নাই। প্রনুব্ধ চিত্ত আশ। পরিত্যাগ করিতে পারে ন]। 
বক্তিয়ার যেদিন স্বর্ণমুদারাশি প্রদান করিল; বুঝিলাম-- 

প্রলোভন। কিন্তু মনে করিলাম,_'যদ্ি পাই। এখনও 

আশা-_বক্তিয়ারের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সে স্বর্ণযুদ্রারাশি 

পুনঃপ্রাপ্ত হইব। হায় ভ্রান্তি! এই ভ্রান্তিবশে এমন গুরুতর 

পাপ-কর্ধে লিপ্ত হইলাম! আমি এখনও মনে করিতেছি, 

স্বখ-শাস্তি লাত করিব। ন!,_আর না; আর প্রলোভনে 

মজিব না! মহারাজ লক্ষমণ-সেন !- আপনি আমার গ্রাণদও্ 

বৃহিত করিয়াছিলেন! তখন আমি মুক্তির জন্ত ব্যাকুল ছিলাম। 



৩০৬ লক্ষণ-সেন 

কিন্তু এখন আমার প্রাণদণ্ড করুন; আমি আর যুক্তি চাই না! 

আমি আর মুক্তির আকাঙ্ষা। করিব না! আমার আর এক দু 

বাচিবার ইচ্ছা নাই।” 

সারাদিন এইরূপ চিন্তায় মন আন্দোলিত হইল। রাত্রিতেও 

চিন্তার অবসান হইল ন1। নিভৃতে বিনা বাধায় চিন্তাত্রোত 

যেন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। ত্রিলোচনের মনে হইল-_-“এ বুঝি 
বক্তিয়ার স৷ নবদ্বীপ-রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন ।' 

মনে হইল, নবদ্বীপ-রাঁজ্য হইতে প্রত্যাবর্ন-কালে এঁ যেন তিনি 

তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিতেছেন ! ত্রিলোচন বলিয়৷ উঠিলেন, 

_-“না, আমি আর যাইব না! যেখানে আছি, এইখানেই 

রহিলাম।) 

“তবে রে নিমকহারাম !”__এই বলিয়। যেন তাহার হন্ত- 

ধারণ পূর্ববক বক্তিয়ার অসি নিষ্কোধিত করিলেন। 

“তোর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু অপেক্ষ| গঙ্গায় ডুবিয়। মরা শ্রেয়ঃ।” 

--এই বলিয় ব্রিলোচন বজর1 হইতে নদীগর্ডে ঝম্প প্রদান 

করিলেন। 

তাগীরথীর বক্ষে গুরুভার পতনের শব্দ হইল। তাগীরথা 

কাপিয়। উঠিলেন। ভ্রিলোচনের পতনের শবে মাঝি-মাল্লাগণ 

জাগিয়া উঠিল। বজরায় তাহার। আর ত্রিলোচনকে দেখিতে 

গাইল না। ভাগীরধীর প্রবল প্রবাহে ত্রিলোচন কোথায় 
ভানিয়া গেলেন, নির্ণয় হইল না। কেহ কহিল,-এক্রিলোচন 

মরিয়াছেন। কেহ কহিল; _ভ্রিলোচন পলাইয়াছেন।' 

পরদিন বক্তিয়ার-সন্নিধানে ত্রিলোচনের আত্মহত্যার কথ! 
প্রচারিত হইল। তিনি বিশেষ কোনরূপ সন্ধান লইতেও 



বিষাদে । ৩০৭ 
আস্ত দিপা সপ সি শির উর আসিস 

পাস সি সি লিপ সম পি পি ০৯, পোপ পিপি পপ ৯ তো সিপাসটি পাস পালা পা নি পসটিপানটি তাস ছ শিপ এসডি পারি 

গারিলেন না; মুখ ফুটিয়া সে কথ প্রকাশ করিতেও সাহস 
করিলেন না। প্রত্যাবর্তনের দ্রিন সে একজনকে পরিত্যাগ 
করিয়াই তাহাদিগকে চলিয়! যাইতে হইল। 

বিশ্বেশ্বরের মনে আনন্দ হইল,-তীহথার পুরস্কারের অংশ- 

ভাগী আপনা-মাপনিই দ্বরীভূত হইয়াছে। 
₹ রক 

চতুঃষফিতম পরিচ্ছেদ | 
সা জে ঢা 

বিষাদে? 

সানুচর বক্তিয়ার সা নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিলেন; 
রাঁজকর্মমচারিগণের উদ্বেগ দুর হইল। মন্ত্রীর ও সেনাপতির 

পরামর্শীন্ুসারে রাজকার্ধ্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে লাগিল। 

পথঘাট পূর্বববৎ সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা হইল। 
বক্তিয়ার প্রস্থান করিলে, অল্পদিন পরে, রাজানুচর সহ 

সেবানন্দ স্বামী প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বীরসিংহের ও শোভার 

সন্ধান পাইয়া তাহাদের আনয়নের জন্য সেবানন্দ স্বামীর 

সমভিব্যাহারে রাজকর্শচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন। বড়ই আশা! 

ছিল,__মহারাজ লক্ষমণ-সেনের পুরুষোত্তম-যাত্রার অব্যবহিত 

পূর্বেই শোভাকে ও বীরমিংহকে লইয়া! তাহার! প্রত্যাবতত 

হইবেন। কিন্ত তাহাদের গ্রত্যাগমনে যে এত দীর্ঘকাল অতি- 

বাহিত হইবে, পর্বে কেহই তাহা অনুমান করেন নাই। যাহা 



৩০৮ লমমমণ-সেন। 
বলি সি পিসি তি সপ রি সিসি চা শত ৯ পপর সস্সপত পর সস পসট পসটি তিল পা ইরা রা ও লে পা স্িপ্িপপিসি পিসিনর সিপর সি ১৩০ 

হউক, এত ছবি পরে তাহার] ফিরিয়া আসিলেন জানিয়াও মর 

ও সেনাপতি আশ্বস্ত হইলেন। 

“বুঝি বা বীরসিংহকে ফিরিয়। পাইলাম””ঃ__এই মনে করিয়া 

সংগ্রাম-সিংহের আনন্দের অবধি রহিল না। বক্তিয়ার সাহের 

নবদীপ আগমন উপলক্ষে রাজ! জয়সিংহকে তীর্থস্থান হইতে 

আমন্ত্রণ করিয়। আন! হইয়াছিল । শোভা আসিতেছে শুনিয়! 

তিনিও আনন্দে উৎ্ফুন্ন হঠলেন। 

কিন্তু সেবানন্দ স্বামী আঙ্গিয়া যখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 

হইলেন, তখন সকলেরই হরিধে বিষাদ ঘটিল। সেবানন্দ ম্বামী 

গভীর শোক-গ্রকাশে কঠিতে লাগিলেন,_- “মন্ত্রী মহাশয় ! 

সেনাপতি মহাশয়! আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে! 
বীরসিংহকে ফিরাইয়। আনিতে পারি নাই! শোভাকেও যে 

অবস্থায় আনিয়াছি, তাহাতে শোতার আর সে শোভ নাই !” 
স্লে এক দৃষ্টে উদ্বিগ্ন চিত্তে সেবানন্ স্বামীর মুখের প্রতি 

চাহিয়। রহিলেন। 

সেবানন্দ স্বামীর মুখ দিয়া যেন ঝড় বহিতে লাগিল। সেবানন্দ 

দ্বামী আন্রুপূর্িক সকল ইতিহাস বিবৃত করিলেন। কহিলেন, 
_জয়সিংহের দরবারে বীরসিংহের গর্বের কথা! কহিলেন, 

বীরসিংহের প্রতি মিথিলাধিপতির দগডাদেশ! কহিলেন, 

শোভার কৌশলে বীরসিংহের কারাযুক্তি-কাহিনী ! কহিলেন, 
_ প্রাণ-রক্ষাকত্রী শোভার অনুরোধে বীরসিংহের রণবেশ-, 

পরিগ্রহ! কহিলেন,_পিতাঁর অজ্ঞাতে পিতার সহিত সন্মুখ- 

সমরে প্রবৃত্ত হইয়। জয়সিংহের পলায়নের পথ-প্রস্তত-কাহিনী ! 

আর কহিলেন,-_পাছে পিতৃরক্তপাতে অস্ত্র কলুঘিত হয়, এই 



বিষাদে ৩০৯ 

আশঙ্কায় সন্তর্পণে আত্মরক্ষা করিতে করিতে পিতার অস্ত্রে 
বীরসিংহের রণ-শয্যায় শয়ন-কাছিনী ! 

সংগ্রাম-সিংহ আর ওনিতে চাহিলেন না! চীৎকার করিয়। 

কহিলেন,_-“ন্ন্যাসি! আপনি এ কি বলিতেছেন? আমিই 

কি তবে স্বহস্তে বীরসিংহের সংহার-সাধন করিয়!ছি? হা পুত্র! 

_ হাঁ বীরসিংহ! যুদ্ধেও হারিলাম, তোমাকেও হাঁরাইলাম 1? 

সেবানন্দ স্বামী বাধ! দিয়া কহিলেন।__“উতলা হইবেন 

না! শুনুন-_তার পর কি হইল!” 

সেবানন্দ স্বামী কহিলেন,_-শোতার আত্মত্যাগ-কাহিনী ! 

কহিলেন,_কেমন করিয়া বীরসিংহের রক্তাক্ত দেহ ক্রোড়ে 

লইয়! শোভ1 ভগব|নকে ডাকিতে লাগিল! আর কহিলেন,-- 

কেমন করিয়া শোভার শুশঁষায় ভগবানের কুপায় বীরসিংহ 

জীবন-লাঁভ করিলেন । 

আবার সকলের প্রাণে আনন্দের লহর উখিত হইল। 

জয়সিংহ কহিলেন)__“শোভা ! তোমার সার্থক জন্ম ! তোমার 
নিকট জগৎ পরসেবা-ব্রত শিক্ষা করুক। কৈ?-টৈ 1 

কৈ-আমার শোভ] ?)) 

সংগ্রাম-সিংহ আহ্া।দে গদগ্দ হইলেন। কহিলেনঃ__ 

“তবে বীরসিংহ জীবিত আছে! শোতা! মা! তুমি ধন্য! 
আমি বীরমিংহের সহিত শোতার বিবাহ দিব,আমার মনের 

যে চির-আকাঙ্ষা !” 

সেবানন্দ-স্বামী নির্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, 

“তগবান্ সে আকাঙ্ষ। পূর্ণ হ'তে দিলেন টৈ?” সেবানন্দ 

কহিলেন,-বীর-সিংহের আত্মগ্লানির বিষয়। কহিলেনঃ__ 
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এবারও তাহার] শান্্ালোচনা িরিভেছিেনা। তবে এবার 
তাহাদের সংখা। অতি কম); আর এবার তাহার! শান্ত্রালোচনার 

সঙ্গে সঙ্গে আপন-আপন কন্মাকর্মের ফলাফলের বিষয় চিন্তা 

করিতেছিলেন। সকলেরই যনে হইতেছিল,__ন্বদ্বীপ-রাজ্যের 
ভবিষ্ৎ যেরূপ অন্ধকারময়, তাহাতে এ ব|ঙ্যে আর অধিক 

দিন তাহাদের গতিবিধি চলিবে না। সকলেই বলাবলি 

করিতেছিলেন,_-“এত দিন আমর যেরূপ সর্বত্র শ্বাধীন-ভাবে 

বিচরণ করিতেছিলাম, সকলের সকল কর্মাকর্মের প্রতি রি 

রাখিয়া আবগ্যকান্বধারে তাহাদিগকে তন্ততৎ্কর্খ্ে উত্পাহিত ব 

প্রতানর্ত্ত করিভেছিলাম; ক্রমশঃ আমাদের সে চিপ 

সক্ষমতা বিলুপ্ত হইতে চলেল!' 

নবদ্বীপের ভবিগ্ৎ ভাবিয়া সকলেই ক্ষোভ প্রক।শ করিভে- 

ছিলেন, সকলেই অদৃষ্টের দোহাই দিতেছিলেন। টশুরবানন্দ 
স্বামীর কিন্তু তাহ! সহ হইল না। তিনি মধ্যস্থলে দীাড়াইয়। 

বজ্রগন্ভাীর কে কহিতে লাগিলেন, _“নবদ্বীপ-সাম্রাঞজ্ের 

ভবিষ্যৎ যে অন্ধকীরময়, আমরাই-_সাধু-সন্নযাসীরাই তাহার 

মূলীভূত। আমাদের শিক্ষার ক্রটিতেই সকল অনর্থ ঘটিতে 
বসিয়াছে।” 

এই বলিয়। ভৈরবানন্দ স্বামী কহিতে লাগিলেন, “অবস্থা 

অনুসারে শিক্ষার বাবস্থা গ্রয়েজন। কোন্ প্রকার শিক্ষা 

কাহার পক্ষে উপযোগী, ভাহা বুঝিয়া তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা 
দিতে হয়। সাধুগণ-_সন্নযাপিগণ- ত্রাঙ্গণগণ- আমরা সমাজের 

শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কাহাকে কিরূপ 

শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, তাহার বিচার না করিয়া যথেচ্ছ শিক্ষা 
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প্রদান করিতে যাই। হিতে বিপরীত ফল ফলে। এ রাজ্যে 

তাহাই ঘটিতে বসিয়াছে। যিনি সংসারী, ধাহার পক্ষে সংসারা- 

শ্রম বিধেয়, তাহার নিকট আমর সন্ন্যাস-ধর্মের মাহান্ময 

কীর্ডন করি; ধাহার কর্ম-কামনার শেষ হয় নাই, তাহার 

প্রতি বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিতে যাই। এই সাম্রাজ্যের 

আম্ুপুর্বিক ইতিহাস আলোচনা করিলে, এই তত্ব বিশেষ 
উপলব্ধি হইবে। নবনদ্বীপ-নত্রাজ্যের প্রতাব-প্রতিপত্তির মূলেও 
আমাদের উপদেশ; আবার এখন যে এ সাজাজ্য ধ্বংসের 

পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি, তাহাবরও 

মূলে আমাদেরই উপদেশ। আমরা যখন কর্মের প্রাধান্ত 
কীর্তন করিয়াছি, মহারাজ লক্ষণ-সেন তথম নববলে: 

বলীয়ান হইয়া দিকে দ্রিকে আপনার প্রাধান্ত-প্রতিপত্তি 

বিস্তার করিয়াছিলেন। আবার যখন তাহাকে বৈরাগ্যের 

উপদেশ প্রদান করিয়] সংসার-ত্যাগে পরামর্শ দিয়াছি, তিনি 

সর্ববত্যাগী হইয়! পুরুষোত্তমে প্রয়াণ করিয়াছেন। নবদবীপ- 

রাজ্যের হিত-কামন1! করিলে, তাহার সে বৈরাগ্য অবলঘন্ 
উপযুক্ত হইয়াছে কি না, _-তিনি নবদ্বীপ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়! গেলে এ রাজ্য সুরক্ষিত হইবে কি না,--আমরা তাহ] এক 

ধারও চিন্ত। কিয়! দেখি নাই! সাত্রাজ্য সন্ধে তাহার কর্তব্যের 

শের হইয়াছিল কি? কুমার লাম্ণেয় এই বিশাল সাম্রাজ্যের 

শাসন-ভার-গ্রহণে কতদুর উপযুক্ত হইয়াছেন, এ পরীক্ষার 
অবসর তাহাকে দিয়াছিলাম কি? সব্্যাসীরা-আমরা যদ্দি 
তাহার সমক্ষে বেদান্তের মায়াবাদ আলোচনা ন। করিতাম, 

এবং মায়! বা ত্রাস্তি-পরিহারে মুজি-লাভ হয়-যদি ন| বুঝাই 
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তাষ)--তাহা হইলে কি এত শীন্ উহার ২ মনে মম বিবেক, 

'বৈরাগ্যের উদয় হইত! বৈরাগ্যের উদয় ন। হইলে, এ রাজ্য 

কি কখনও এরূপ হতাশের আধারে আচ্ছন্ন হইত। হারাই" 

লাম--সব হারাইলাম!- আমাদিগেরই শিক্ষার দোষে সব 
হারাইঞাম | হায়! হায়! আমরাও ভুল বুঝিলাম, মহারাজ 

লক্ষণ-সেনও তুল বুঝিলেন!” 

মহসা নদীগর্ভ হইতে উত্তর আসিল।_-“ভুল নয় !--ভুল 

নয়! মহারাজ লক্ষমণ-সেন যাহা করিয়াছেন, ঠিক করিয়াছেন! 

মহারাজ লক্ষণ-সেন ঠিক বুঝিষ্বাছেন,_-"টাকাঁও যা, ধুলাও 
তা! মহারাজ লক্মণ-সেন ঠিক বুঝিয়াছেন।_“হিন্দুও য। 

মুসলমানও . তা?! মহারাজ লক্ণ-সেন ঠিক বুঝিয়াছেন- 

“তেদজ্ঞান দূর হইলেই মুক্তি ।” 
তৈরবানন্ধ-ঘ্বামী চমকিয়া চীৎকার করিয়। উঠিলেন,_ 

,১আবার !-আবার- সেই স্বর! ভ্রান্ত !_এ শিক্ষা তো 

সংসারীর পক্ষে নয়।” 

কিন্তু ভৈরবাননদ স্বামীর সে উত্তর কে শুনিবে? কণস্বর 

গুনিয়] সুকলে তকিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন,_'টাকাঁও যা, 

ধূলাও তা" বলিতে বলিতে পাগলা রা অন্তহিত হইলেন । 
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